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 תקציר
 

שטחים חקלאים מהווים  . התנהגות אנושית שינוי שמירה על מגוון ביולוגי תלויה במידה רבה ב: רקע

של חקלאים הינה מפתח חשוב   ת סביבתיה התנהגות מהחבל הים תיכוני של ישראל לכן, ה 40%

אסטרטגיית  :  שיווק חברתי שינוי התנהגותי חדשני הינו  כלי    בשמירה על מגוון ביולוגי בקנה מידה ארצי. 

 .  בעזרת שימוש בעקרונות מתוך עולם השיווק המסחרי חברתייםערכים   לקידום  שכנוע

והערכה של המרכיבים המשפיעים על שיווק חברתי של ממשקים חקלאים תומכי  פיתוח   :מטרת מחקר

 בשיראל.  חקלאים מגוון ביולוגי אל 

ון התשתית  יא( איפ)  : מחקר זה נשען על עירוב שיטות כמותניות ואיכותניות, בשלושה שלבים: ותשיט

תומכות מגוון    חקלאיות   פעולות  -   המוצר החברתי איפיון  קהל היעד,  לימוד  לשיווק חברתי עבור חקלאים:  

ג( מחקר שדה  )  .כלי הדרכה לחקלאים מתודולוגי של ב( פיתוח ) . כלי ההדרכה -  , ומקום השיווקביולוגי

 חקלאי בישראל.  ארגון   במסגרתבעזרת מקרה בוחן  להערכת האפקטיביות של כלי ההדרכה

שמירה  הרלוונטי ל לשפר את הידע צורך בקרב חקלאי ישראל יש  איפיון קהל היעד מצא כי : ממצאים

כחלק ממערך הפעילות הנורמטיבי של   של חקלאות סביבתיתהתפיסה לחזק את , מגוון ביולוגי על 

ככלי להעברת ידע וחיזוק הבסיס החברתי והנורמטיבי של  התקשורת הבינאישית את , והחקלאי

בבדיקה   . אינטרנט ככלי הדרכה לחקלאיםאתר  תחבהתאם לממצאים הללו פו. הפעילות הסביבתית

נמשכים יותר למסרים   לאים ק ח נמצא כי , של הכלי שפותח אל מול חקלאים )משתמשים פוטנציאליים(

לידע אקדמי  מאשר    , יותרהדגמה של מה שחקלאים אחרים עושים כמו:    ,מהבחירות(  50%)  םינורמטיבי 

חשיבות לתקשורת בין אישית כאמצעי לשכנוע ביישום של  רואים  . החקלאים  מהבחירות(  30%)  "יבש"

  את  שעושים  בשטח  אנשים  לשמוע . לדעתי  מצוין  זה , במילות החקלאים: "ם חדשים יממשקים חקלאי 

 ". זה  על ומספרים  עושים  הם מה ומבינים הזאת  העבודה 

  חקלאים )האפיון קהל היעד   על מוצע להתבסס   ת סביבתי  שינוי התנהגות בכדי להביא ל   דיון ומסקנות:  

. מחקר השדה מלמד כי הגורם הנורמטיבי  ועל עולם המושגים הנורמטיבי המקובל אצלו  ,המשתמשים( 

ם תומכי מגוון ביולוגי זאת ביחד עם  ילהבנה ועידוד היישום של ממשקים חקלאי ינו מפתח חשוב ה

   את המרכיב הנורמטיבי.  ת תקשורת בין אישית המחזק

החברתי, קהל  הערך   תודולוגיה הייחודית שפותחה במחקר זה כתהליך של איפיון  המ תרומת המחקר:

לקידום והטמעה של ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי בקרב  היעד, כלי השיווק אליו מהווה תשתית  

 חקלאי ישראל. 
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 . מבוא1

של מדינת ישראל )שורק,   הים תיכונימשטחה  40%חקלאות )מטעים וגידולי שדה( מהווים כ ה שטחי

(. בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההבנה שלשטחים חקלאיים, כחלק ממערך השטחים  2016,  וחובריו 

עיבודים  (, זאת למרות של 2017)אמדור ופרלברג,    הפתוחים, תפקיד חשוב בשמירה על המגוון הביולוגי

 מורכבת.  איים ומגוון ביולוגי מערכת יחסים קל ח

הספרות המחקרית מדווחת כי התמורות במגוון ביולוגי המתרחשות בשטחים חקלאים אופייניות קודם  

כל על ידי שינוי בעושר המינים המקומי )מגוון אלפא( בהרכב מינים מסויים. יחד עם זאת השטחים  

נים באזור מסויים )מגוון גמא( ותמורות בין אתרים  מיהחקלאיים יוצרים גם שינויים בסך הכולל של ה

 (.  Santana et al. 2017בתוך אזור מסויים )מגוון בטא( ) 

ששלושה   מצביע על כך IUCN-ארגון הבחינה כלל עולמית של רשימת המינים בסכנת הכחדה של 

  : גמא דו לשם (. Maxwell at el. 2016רבעים מהמינים ברשימה מושפעים ממערכות חקלאיות ) 

המאופיינים בבתות, גידול מטעים יכול להביא לדחיקת מיני עופות שוכני הקרקע האופייניים   במרחבים 

 .  ( 2016פתוחה )דו"ח מצב הטבע,  לבתה

ביחד עם הדיווחים על הפגיעה במגוון הביולוגי ממערכות חקלאיות, בשנים האחרונות עולות התובנות  

תפוצת אורגניזם בשטחים הפתוחים )דולב וחובריו,  ת לשתיהמחקריות שמערכות חקלאיות הינן גם ת

( בין שטחי  Connectivity(. לשטחים החקלאיים יש פוטנציאל ליצור תשתית של קישוריות )2011

(. בנוסף השטחים החקלאים שלעצמם תומכים בקיום מינים מסויימים  2009,  סקוטלסקישמורות טבע ) 

 ,.Jackson et alות שליליות על מגוון הביולוגי )שפע ר הבקרבם, כול עוד הממשק החקלאי פועל למזע

בכרמי זיתים: שילוב בין משוכות חיות וצמחיית כיסוי  (. לשם דוגמא: מחקר מספרד דיווח כי 2012

 . ( Castro-Caro, at. el. 2015) ס"מ, תורם לעושר ציפורי שיר  5-40עשבונית בגובה 

מחקרים רבים עוסקים  ים וחברתיים חשובים. כלכלי  היבטיםגם ליחסים בין חקלאות ומגוון ביולוגי יש 

במאמר סקירה בנושא השפעת שיקום אקולוגי  בתהליכי שיקום אקולוגי של שטחים חקלאים, כך למשל  

במגוון   68%, נמצא ששיקום אקולוגי הביא לעליה של (Barra et al., 2015)בשטחים חקלאיים 

, וכי במערכות חקלאיות משוקמות המגוון  החקלאי בשטח  הביולוגי הכולל של כל צורות האורגניזמים

  40בניתוח של  . הביולוגי ושירותי המערכת דומים לאלו של מערכות אקולוגיות ששמשו להשוואה

אזורי מחקר שונים,   8-, הגורם האנושי, החברתי, פיזי וכלכלי במגוון ביולוגי אינדיקטורים שונים  של 

מת הידע של החקלאים על הפלורה והפאונה  שור לרקלאי ק נמצא ששימור מגוון מינים בנוף הח 

המקומית, וכן למידת שיתוף הידע בין החקלאים. מעבר מוצלח לממשק אקולוגי יכול להתאפשר רק עם  

בניית מסגרות לימוד ומאגר ידע קולקטיבי לעידוד אימוץ ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי   

(Jackson et al., 2012)  . 

שמירה על מגוון ביולוגי תלויה במידה רבה בשינוי  ת מעלה, ניתן לראות שהנזכר גמה שללאור הדו

של חקלאים הינה מפתח חשוב בשמירה על מגוון ביולוגי בקנה   ת סביבתיהתנהגות אנושית והתנהגות  

   . ובין לאומי  מידה ארצי 
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, תמריצים  גולציהצעות רניתן לקדם שינוי התנהגות לאימוץ ממשקים חקלאיים שומרי מגוון ביולוגי באמ

כלי שכנוע והסברה חשוב הינו שיווק חברתי:   (. LE COËNT, 2016והסברה )כלכליים או שכנוע 

אסטרטגיית שכנוע בדבר ערכים חברתיים בעזרת שימוש בעקרונות מתוך עולם השיווק המסחרי )גוטמן  

ותו ניתן "לשווק"  הוא איבחון ההתנהגות החברתית הרצוייה כמוצר בעל ערך א  עיקרה  . (2015וחוב', 

, רק שכאן התוצר הסופי הוא אימוץ  מסחריות בכלים ודפוסים הדומים למערכות שיווק היעד  לציבור

(. לדוגמא, במקרה של עבודה זאת,  2008, טרואן, 2015)גוטמן וחוב',  התנהגות חברתית חיובית 

ק לציבור החקלאים  מת המינים בסכנת הכחדה הינו ערך חברתי, אותו ניתן לשוו שימור המינים ברשי

 . היות והם גורם משפיע על המשך שרידותם 

נכון לכתיבת שורות אלו, נעשו מספר מצומצם ומוצלח של עבודות מחקר לבחינה של אסטרטגית שיווק  

רת המגוון ביולוגי  חברתי ככלי לשינוי התנהגות במטרה לשפר תהליכי שמירת טבע בכלל ושמי

 . (Verissimo, 2013)בחקלאות בפרט 

עבודה זאת באה במטרה לקדם את הידע המחקרי בתהליכי שמירה על מגוון ביולוגי בחקלאות. זאת  

בעזרת שיפור ההבנה אודות הפעולות התורמות לשמירה על מגוון ביולוגי בחקלאות ביחד עם קידום  

ות התורמות לשמירה על המגוון  חקרי אודות כלים לשכנוע והסברה של חקלאים לאימוץ הפעולהידע המ

 י. הביולוגי באקלים ים תיכונ

 לשם השגת מטרות אלו, העבודה בנוייה משני פרקים משלימים: 

 . ניתוח הראיות המדעיות לממשקים חקלאים תומכי מגוון ביולוגי 1

 ות בעלות ראיות מדעיות לתמיכה במגוון ביולוגי. זאת על ידי זיהוי ואפיון פעולות חקלאי

 של ממשקים תומכי מגוון ביולוגי   ק חברתי. שיוו2

 זאת בכדי לאפיין את הכלים המתאים להנגשת התוצרים של הפרק הראשון לחקלאים בישראל. 

כל פרק מוצג כמחקר בפני עצמו, בו מתוארת מטרת המחקר, שיטות המחקר, ממצאים ומסקנות הפרק.  

רכה של ממשקים חקלאים תומכי  נות מתוך שני פרקי המחקר יחד, יציעו אסטרטגיה חדשה להע מסק

 וד היישום שלהם בישראל. מגוון ביולוגי והכלים לעיד

 

 

ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל ראיות מדעיות  "ח:  דו  לקיראת פרק א' ראו   *

 . 2017תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח אוגוסט  - מאזורי אקלים ים
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 חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי יםממשקשל  שיווק חברתי. 3
 

 מטרת פרק השיווק החברתי. 3.1

עבור   כלי הדרכהתוכן של היכלל באיתור המרכיבים המתאים ביותר להינה  המחקר השני, ת פרקמטר

שאופיינו בפרק העבודה  , גוון ביולוגי תומכי מ יים חקלאממשקים ושיכנוע לאימוץ חקלאים להיכרות 

 הראשון. 

תהליכי   המייסע ביישוםבהתנהגות אנושית. תחום מחקר  וגי תלויה במידה רבהשמירה על מגוון ביול

ווק של ערכים  : אסטרטגיית שיהתנהגות אנושית הוא שיווק חברתי בהקשר למאפייני שמירת טבע 

 . (Verissimo, 2013) השיווק המסחרי חקלאיים בעזרת שימוש בעקרונות מתוך עולם 

חקלאות   , ספרות אודות שיווק חברתי מסגרת תאורטית של שיווק חברתי בעזרת סקירת מציג  הזפרק 

שיטת המחקר כוללת שלב א': ניתוח תוכן וספרות במטרה לאפיין את המרכיבים  ושמירת טבע. 

שלב ב' בנייה של כלי שיווק חברתי לחקלאים,  הנדרשים ליישום שיווק חברתי אל חקלאים בישראל. 

. לסיכום הפרק נערך דיון בממצאים  הכלי למטרותיודיוק להעריך את  במטרה מחקר נערך וב :'ג שלב ו

 חקלאים. להתאורתית ומרוכזות המלצות להמשך היישום של שיווק חברתי  אל מול המסגרת 

 

 , חקלאות ומגוון ביולוגי: שיווק חברתי מסגרת תיאורטית. 3.2

 מסגרת תיאורטיתו : הגדרה. שיווק חברתי3.2.1

בעקרונות מתוך עולם   החברתי מוגדר כאסטרטגית שיווק של ערכים חברתיים בעזרת שימוש  ווק השי

,  2015)גוטמן וחוב',  בכדי להוביל לשינוי תודעתי והתנהגותי למען מטרות חברתיות  המסחריהשיווק 

  אחראית  פסולת, נהיגה התנהגות חברתיים כמו: מחזור  דפוסי . (Verissimo, 2013; 2008טרואן, 

רגולציה ותמריצים   י כל  . התנהגויות שיתרמו לרווחת החברה בממדים שונים ן חתה באלימות הן כולהפו

לאור זאת, בשני העשורים האחרונים    . (2008)טרואן,    בהם כלכליים אינם מצליחים להוביל לשינוי מהותי  

הוא איבחון ההתנהגות   . עיקרה(Andreasen, 2002) חברתייםהתפתחה דיספלינה של שיווק ערכים 

בכלים ודפוסים הדומים למערכות שיווק   לציבור החברתית הרצוייה כמוצר בעל ערך אותו ניתן "לשווק"  

, טרואן,  2015)גוטמן וחוב',  , רק שכאן התוצר הסופי הוא אימוץ התנהגות חברתית חיובית מסחריות

2008 ) 

 : מרכיבים שני ק חברתי כוללת  ית שיוו אסטרטגי

 , מורכב מ: ( 2008)טרואן, בכדי להכיר את זירת הפעולה   ראשון, אפיון כולל   מרכיב

 . הערכים החברתיים אותם רוצים לקדם –"המוצר החברתי"  אפיון  .1

 . אליו רוצים להגיע  -קהל היעד    אפיון  .2

הפיסית  "חנות"  המקום יכול להיות  –   המוצר החברתישה" של  ש ה"רכיבו תתרח  "המקום"אפיון   .3

   או המרחב האינטרנטי בו קהל היעד יכיר את המוצר החברתי. 
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 המונעים את רכישת המוצר החברתי.  –  החסמים אפיון  .4

 ;Jenks et al., 2010)  תוכנית פעולה או תמהיל שיווק )בשפת המשווקים( ת השני, בניי המרכיב

DeWan et al., 2013) מ: , מורכב 

 בקרב קהל היעד   - שיפור הידע  .1

 שינוי עמדות כלפי המוצר החברתי  .2

 שינוי נורמות חברתיות ביחס למוצר החברתי   .3

 שיפור התקשורת הבין אישית בין אנשים שונים בקהל היעד ביחס למוצר החברתי   .4

 

רתי  יווק חבשבחנו את אסטרטגיית הש (Green et al., 2013 ;DeWan et al., 2013)חקרים מ

 מסכמים את תהליך העבודה שלהם באופן הבא: בהקשר של שמירת טבע 

 

 : תהליך פיתוח תמהיל שיווק חברתי3.1תרשים 

 

 

 

 

התובנות שנבעו מהאפיון  רכיב השני הוא שתמהיל השיווק יבנה לאור מרכיב הראשון ל מהקשר בין ה

 הכולל של המוצר, קהל היעד, ומקום השיווק. 

 : יווק החברתי השונים של אסטרטגית הש  נסקור להלן את המרכיבים

 שיווק החברתי ב  כולל אפיון  :מרכיב ראשון . 3.2.1.1

 המוצר   אפיון .  3.2.1.1.1

חברתיים, החפצים והשירותים שמסייעים להתנהגות  הערכים הה"מוצר" בשיווק חברתי הוא סך 

נות הוא יכול לתת  הרצויה. בכדי לשווק אותו נכונה יש להעריך: מהי משמעותו לאנשים, אילו פתרו

  , ' וחובלאוכלוסיית היעד, מה התמורות שהוא יכול לספק, מהי העלות שהוא ידרוש מקהל היעד )גוטמן 

     .( 2008טרואן, , 2015

המוצר, יש להעריך את התועלות והעלות של המוצר אשר יכולים לאפשר או   אפיוןבנוסף לכך, כחלק מ 

 לחסום את השימוש במוצר החברתי: 

תי היא הערכה של המחיר אותו ישלם קהל היעד בגין אימוץ ההתנהגות החדשה.  צר חברשל מו  העלות

המחיר של מוצר חברתי יכול להיות כספי, פסכולוגי, רגשי, נורמטיבי, אי נוחות פיסית, זמן ועוד )גוטמן  

 . (2008טרואן, , 2015 , 'וחוב 

שיפור 

 ידע
שינוי 

 התנהגות
הסרת 

םחסמי

 ם

תקשורת 

 בין אישית

שיפור 

נורמות

 ת

הפחתת 

 איומים

 תוצאות

 שמירת טבע 
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עצמה ובמחיר של אי   הקסדה  חיר של לדוגמא: עידוד חבישת קסדה על ידי רוכבי אופניים כרוכה במ

נוחות פיסית בחבישת הקסדה והצורך בשמירה על הקסדה לפני ואחרי הרכיבה. המחיר הפסיכולוגי  

 . (2008טרואן, הוא האפשרות שהחובש יצטייר כחששן או פחדן )

מהמוצר החברתי היא סך הערכים המוספים שקהל היעד יקבל מהמוצר והיא יכולה להתבטא    התועלת

שיפור במעמד חברתי, שיפור בהערכה נורמטיבית ועוד. סך התועלות צריכות לעלות    ריאות, פור בבכשי

על סך העלויות בכדי שהמוצר החברתי יתקבל. לכן, בתהליך שיווק חברתי המשווק יחתור להעצים  

ולהדגיש את התועלות של המוצר החברתי ולמזער ולהפחית את העלויות הנובעות מהמוצר החברתי  

 . ( 2008אן, טרו)

 

  קהל היעד  אפיון .  3.2.1.1.2

אליו רוצים להעביר את ה"המוצר החברתי".    השיווק החברתי צריך להיות מכוון ומותאם לקהל יעד מובחן 

;  2008טרואן, , 2015 ,'וחוב )גוטמן  אמונותיו ודפוסי התנהגותו אפיון קהל היעד כולל לימוד של

DeWan et al., 2013 .)  שוק פלח נושאי העניין שלו.  לפי  של קהל היעד, חפילויכלול  אפיוןתהליך ה 

ה(,  וכדומ חיים אורח  ,ערכים, רצונות, צרכיםלמשל: )  דומים בעלי מאפיינים יחידים  הואשל קהל היעד 

תשתית   מהווה  שזוהו הפלחים  אפיון (.2008טרואן,  )  דומה תהיה השיווק המתגבש למסע שתגובתם צפוי

 ,Hayden & Deng ;2008טרואן, ) השיווק  מאמצי  את למקד מהם במי להחליט בהמשך אפשר שת

2013  .) 

 המקום    אפיון .  3.2.1.1.3

"המקום" בו תתבצע "הרכישה" של המוצר החברתי הוא המרחב והזמן בו קהל היעד יקבל את המוצר  

ההתנהגות אותה רוצים לקדם. אפיון ה"מקום" ישאף   המקום בו יתרחש אימוץ שלהחברתי, כלומר 

הזדמנויות של  ם קהל היעד יפגש במוצר החברתי וכיצד ניתן לקדם יותר ימקומות פיסי להבין באילו 

  (. מקומות חשיפה או אימוץ של ההתנהגות החדשה יכולים להיות ב: 2008טרואן, מפגשים שכאלו )

 . ועוד   אתר אינטרנט, הדרכה פנים אל פנים, פרסומת בטלויזיה

 אפיון החסמים .  3.2.1.1.4

ישם המלצות  הוא שאנשים אינם יכולים באופן מידי ורציונאלי לי בים בשיווק חברתי  אחד העקרונות החשו

"שטובות להם", לא מכיוון שאינם רוצים, אלא כיוון שהם נתקלים בחסמים ברמות שונות המונעים מהם  

(. מחסומים אלו יכולים להיות מחסומים פיסיים כמו  2015 , 'וחוב את אימוץ הערכים החברתיים )גוטמן 

 Jenksאו עמדות שונות )כמו חוסר ידע ר זמינות של טכנולוגיה מסויימת; מחסומים התנהגותיים העד

et al. 2010, DeWan et al., 2013( מחסומים כלכליים או פסכולוגיים ;)Verissimo, 2013  או ;)

קושי בקרב   חסמים נורמטיביים: כאשר התנהגות מסויימת נתפסת ככזו שאינה מקובלת בחברה, יהיה

מץ את ההתנהגות המקודמת זאת מחשש להיות "מחוץ לנורמה החברתית". חסמים  קהל היעד לא

נגישות גבוהה של פעולות הפוכות להתנהגות  , קושי לשנות הרגלי התנהגות נוספים יכולים להיות: 

ות  יד ימי חוסר , למשל זמינות של מוצרי מזון לא בריאים כאשר רוצים לקדם מזון בריא. וכן, הרצויה

א, יעבור משך זמן משמעותי עד אשר  יהמקודמת, למשל בקידום מזון בר פעולת השינוי צאה שלבתו

 (.  2015 ,' וחובקהל היעד המאמץ יחוש בשינוי הפיסי בעקבות שינוי הרגלי התזונה )גוטמן  
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 : בניית תמהיל שיווק מרכיב שני. 3.2.1.2

נות תוכנית קידום  הוזכרו לעיל בכדי לבכל מרכיבי האפיון ש יוצרת אינטגרציה של בניית תמהיל שיווק 

(. הנחת היסוד היא ששינוי ההתנהגות נובע ממערכת חליפין בין  2008טרואן, של המוצר החברתי )

בכדי   (.2015 ,'וחוב ; גוטמן 2008"מוצר" בעל "עלות" מסויימת לבין התועלות הנובעות ממנו )טרואן, 

  ר ידע, שינוי עמדות, מסגור ר ערוצי פעולה: שיפויש לקחת בחשבון מספ לבנות תמהיל שיווק אפקטיבי 

 , ותקשורת בין אישית. להלן פירוט: המסרים

 

 . שיפור ידע 3.2.1.2.1

 ;Bamberg & Möser, 2007 ) חברתית להתנהגות פרו ידע משחק תפקיד חשוב ביכולות לשכנע 

Schaffner & Demarmels, 2015 .)מית, הערכה  ידע הוא בסיס חשוב לבניית תחושת אחריות פני

 ,Perceived behavioral control( )Bamberg & Möserתחושת מסוגלות לפעול )ו נורמטיבית, 

(, המסביר  Declarative Knowledgeידע הצהרתי ) ישנם סוגים שונים של ידע, למשל: (. 2007

אילו   ( המסבירProcedural Knowledgeפרודצוריאלי ) עובדות, למשל על אובדן מגוון ביולוגי; וידע 

(. כאשר  Schaffner & Demarmels, 2015למשל פעולות שישמרו על מגוון ביולוגי ),  ולות יש לבצעפע

, חשוב למפות איזה ידע חסר לקהל היעד ועל  לשיווק חברתי  מתכננים תהליך של שיפור ידע כבסיס 

 מתוך מיפוי זה נבנה תכנון אפקטיבי לשיפור הידע.  . איזה מרכיב מעוניינים להשפיע

 

 . שינוי עמדות  3.2.1.2.2

לרוב   . ( היא מידת הערכה החיובית או השלילית של אדם כלפי התנהגות מסויימתAttitudeעמדה )

 & Bambergמועיל )  - לא אוהב, מזיק - רע, אוהב - כים התנהגות באופן דיכוטומי: טוביאנשים מער

Möser, 2007 שהוא צופה לחוות   התועלת (. פיתוח "עמדה כלפי" נובע מהערכה של האדם אודות

"כוונה"  ה(. עמדה כלפי בעיה כלשהי משנה את הנכונות או Le coent, 2016ממושא העמדה )

(, אשר בתמורה משפיעה על ההתנהגות עצמה  Behavioral intentionלהתנהגות מסויימת )

(Bamberg & Möser, 2007  .) 

 

 . שינוי נורמות חברתיות 3.2.1.2.3

ודדים או מונעים התנהגות של חברי קבוצה. אפשר לראות את הנורמות  מעה  חברתייםנורמות הן קודים  

ישנם ארבעה מאפיינים בסיסיים  הקבוצה בעזרת תקשורת. כמבנים חברתיים אשר מופצים בין חברי 

 (: Rimal & Real, 2003לנורמות )

 כאשר התנהגות אשר חורגת מהן מקבלת סנקציה חברתית כלשהי. . נורמות מתקיימות 1

 . באופן פורמאליבשונה מחוקים המנוסחים  , קודים המועברים דרך התנהגות חברתית מות הם . נור2
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. נורמות אינן יכולות להתקיים מחוץ לתפיסת הזהות הקבוצתית וחייב להיות מרכיב של השתייכות  3

 לקבוצה מסויימת. 

מפתח לקיום  ות מתקיימות דרך התנהגות חברתית, תקשורת בין חברי הקבוצה היא ה. כיוון שנורמ4

 הנורמות. 

המשווק החברתי רואה בנורמות כלי שכנוע חשוב היות ולנורמות חברתיות השפעה מכרעת על  

התנהגות של הפרט והחברה והן משפיעות על מידת המוכנות של אדם לשנות את התנהגותו, מחקרים  

יווק חברתי  רבים מצביעים על חשיבות המאפיינים הנורמטיבים של קהל היעד כחלק מהצלחתו של ש

 (.  Bamberg & Möser, 2007; Ajzen, 1991; Kuhfuss et al., 2016b; 2015 , 'וחוב )גוטמן 

  - מה אני תופס שאנשים אחרים עושים בשיגרה  –  (Descriptive normsנורמות נתפסות )למשל, 

בלות  מעודדות פעולה כיוון שהן מייצגות התנהגות שסביר להניח שהן אפקטיביות, אדפטיביות, ומקו

(. כאשר עוסקים בטובת הכלל לעומת תועלת אישית, נורמות  White et al., 2009בחברה מסויימת ) 

כלומר הידע כמה הנורמה מקובלת על ידי אחרים הינה חשובה לשם קבלת החלטה האם  נתפסות, 

  מידע על מידת  (. בתחום הסביבתי: Kuhfuss et al., 2016aלדבוק בתועלת האישית או בטובת הכלל )

ת סביבתיות על ידי השכנים הקרובים מסייעת להניע אנשים נוספים לאימוץ תוכניות  אימוץ תכניו

 (.  Chen et al., 2009סביבתיות )

הצגת מסרים המתארים את אחוז השכיחות של התנהגות מסויימת ואת מידת המקובלות של  

יה, זאת מתוך  ההתנהגות בחברה מבנה עבור קהל היעד את המסלול אל עבר ההתנהגות הרצו

מוטיבציה פנימית של קהל היעד להיות חלק ממה שנחשב נורמטיבי בחברה ולכן מהווה כלי שיכנוע  

 (. Schultz et al., 2007חשוב בשיווק חברתי )

 

 תקשורת בין אישית שיפור .  3.2.1.2.4

  או החלפה של מסרים במטרה ליצור או לשמר משמעות משותפת  ' תקשורת בין אישית היא 'שידור 

(West & Turner, 2004) , הקבוצה, ובמקום משותף. כאשר  המתרחשת בסינכרון בו זמני בין חברי

הדגש הינו על תקשורת פנים אל פנים. התקשורת יכולה להיות בין שני צדדים, קבוצה או כדיון רב  

 (. Gailhard et al., 2015משתתפים ) 

תפקיד חשוב בבנייה של ידע בין חברי קבוצה, הבנייה של נורמות  תקשורת בין אישית משחקת 

(. הלמידה  Jenks et al., 2010; DeWan et al., 2013ביבתיות ) התנהגות ועמדות כלפי סוגיות ס

  החברתית הנעשת בעזרת התקשורת הבין אישית מסייעת למעבר ידע בין מובילי דעה לבין שאר חברי  

;  Conley & Udry, 2001)הקבוצה ן רב יותר בין חברי ידע ונסיושימור של ב וגם תומכת הקבוצה 

Gailhard et al., 2015) . 

 

 לחקלאיםשל שימור מגוון ביולוגי הידע המחקרי במרכיבי שיווק חברתי . 3.2.2
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  תית, בבהקשר של שימור מגוון ביולוגי, וקידום התנהגות סבישימוש באסטרטגיה של שיווק חברתי 

. חלק  , בעיקר במדינות מתפתחותמחקרים ופרויקטים ברחבי העולם של מצומצם בוצע במספר 

של מספר פרויקטים שנערכו   להלן סקירה מהפרויקטים הללו הופנו לאוכלוסיות החקלאים המקומיות. 

   :בתחום 

בכדי  ו במקסיקו נעזרו בשיווק חברתי ככלי לעידוד בעלי שטחים פרטיים להצטרף לרשת שמורת טבע 

רת  תמותשלום . השיווק החברתי קידם שמירת טבע בעזרת יערות טרופיים תתלהפחית לחצי כרי

 Green etמספקים )  החקלאייםשטחים הש( Environmental Servicesאקולוגית )ירותיי מערכת ש

al., 2013  .)  קמפיין השיווק החברתי כלל: שינוי הידע של החקלאים ביחס ליער הטרופי, שינוי העמדות

במטרה  כל זאת  - מירת טבע, שיפור התקשורת הבין אישית בין החקלאיםשלהם אודות תפקידם בש

בנוסף הקמפיין כלל מרכיבים   . רפות לרשת שמורות הטבע טלשפר את התפיסה הנורמטיבית של הצ

. תוצאות המחקר הצביעו על עליה  של הסרת חסמים, שינוי התנהגות, והורדת איומים על היעד לשימור 

המוכנות שלהם   בעמדות של החקלאים לגבי 13%ע, עליה של במרכיב היד  27%ל 10%של בין 

בתקשורת בין אישית    27%שינוי המשמעותי ביותר היה בעליה של    .רפות לרשת שמורות הטבעהצטל

  10-הנובעות מהצטרפות לרשת שמורות הטבע. היעד של הקמפיין היה להגיע ל התרומות אודות 

חקלאים הצטרפו לרשת   14. בסיום הקמפיין הקטר 500חקלאים המצטרפים לרשת בשטח כולל של 

 יותר מיעד הקמפיין.  40% –  הקטר 1584 לל שלבשטח כו 

, נעשה קמפיין שיווק חברתי בכדי לחבר בין חקלאים במעלה הזרם לבין צרכני מים במורד הזרם.  בפרו

ותי  ( בתמורה לשיר Riparian Buffersתהליך שינוי ההתנהגות הוביל לעידוד שימור גדות נהרות )

קמפיין השיווק החברתי עסק בשיפור ידע,  (.  Martinez et al., 2013שהם מספקים ) אקולוגית  מערכת  

תוצאות הקמפיין הראו:  .  עמדות ותקשורת בין אישית וזאת בכדי להשפיע על הנורמות של המשתמשים 

י התקשורת  ובמרכיב  7.9%, בעמדות היה שינוי של  44.7%ל  5.5%בתחומי ידע שונים נמדדו עליות בין  

   קמפיין. ה קמפיין ואחרי לפני הבמדידות    29.8%ל  1.3%הבין אישית היה שינויים של בין 

עזר להעלות את המודעות לבעיות  פרית כ ית דייגים בקרב האוכלוסיבמדגסקר, קמפיין שיווק חברתי 

רעילות  שאינן רות טבע ימיות וסייע להעלות את המודעות לחוק המקומי, ולצייד בשיטות ובניהול שמ

בתהליך התכנון אובחנו קהלי יעד שונים לקמפיין   .(Andriamalala et al., 2013סביבה )ל לאדם ו

מפיין כלל שינוי בידע, שינוי בעמדות, שינוי בתקשורת הבין אישית,  קוסומנות מטרות שינוי מתבקשות. ה 

ן הראו שינוי ברמת  שינוי התנהגות, והורדת איומים על היעד לשימור. תוצאות הקמפיי  הסרת חסמים, 

בשימוש בשיטות    33%בתקשורת הבין אישית וירידה של    4%ה של  יעלייה. עלי   24%המודעות לנושא  

 דייג פוגעניות לסביבה. 

 

 : תמהיל שיווקבסיס הידע המחקרי עבור בניית    תהרחב

פיים  רכיבים ספציהיות ובסיס הידע המדעי אודות שיווק חברתי לחקלאים הינו מצומצם, נסקרו להלן מ

, כפי שנמצאו  לפי התחומים הנדרשים לשם בניית תוכנית תמהיל שיווק וק חברתי לחקלאיםשל שיו 

 בספרות המחקר. 
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 . שיפור ידע3.2.2.1

במחקר שנערך באנגליה במטרה להבין את פערי הידע בין חקלאים למדעני שמירת טבע, נמצא  

א לידי ביטוי את הידע הזה  שלחקלאים יש ידע לשמירה על הטבע בשטח המשק שלהם, ויש להבי

לאור זאת, כאשר עוסקים בעיקרון    (.Harrison, et al., 1998בתהליך שמירת טבע בשטחים חקלאים )

השיווק החברתי ביחס לחקלאים, יש לראות שלעיתים הצורך הוא להעצים ולשלב את הידע המקומי  

 חקלאי ביחד עם הידע של מדעני שמירת הטבע. 

אזורי מחקר   8- אנושי, החברתי, פיזי וכלכלי ברם הרים שונים של טבע, הגואינדיקטו 40בניתוח של 

שונים, נמצא ששימור מגוון מינים בנוף החקלאי קשור לרמת הידע של החקלאים על הפלורה והפאונה  

המקומית, וכן למידת שיתוף הידע בין החקלאים. מעבר מוצלח לממשק אקולוגי יכול להתאפשר רק עם  

ידוד אימוץ ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי   מוד ומאגר ידע קולקטיבי לעבניית מסגרות לי

(Jackson et al., 2012)  . 

  ות חברתיותרמנו ישינו. 3.2.2.4

כלומר    –נוטים להיות מושפעים ממידע על מה חקלאים אחרים עושים    חקלאים במחקר בצרפת נמצא כי  

( חקלאים  Nudgeשכזה מסייעת "לדחוף" )מידע מהנורמות החברתיות של חקלאים אחרים. חשיפה ל

(.  Kuhfuss et al., 2016bלהמשך יישום של תוכניות אגרו  סביבתיות, גם לאחר תום תקופת התכנית )

עיתונות   בעזרת - כי חשיפה של שיעור האימוץ של תוכניות סביבתיות על ידי חקלאים  נמצא כן כמו

לעודד חקלאים נוספים להצטרף  לתכניות סביבתיות   יכול לסייע  -חקלאית או התארגנויות חקלאיות 

(Kuhfuss et al., 2016b  מחקר נוסף מצרפת הראה שכאשר מוצעת הטבה עבור אימוץ פרקטיקות .)

מיטבית    סביבתיות לקבוצת חקלאים ולא חקלאי בודד, נוצר לחץ חברתי נורמטיבי אשר מעודד בצורה 

חץ החברתי הנובע משיקולים להיות חלק מקבוצה או  את אימוץ הפעולות הסביבתיות, זאת בעזרת הל 

 (.   Kuhfuss et al., 2016bלא )

מחקר אחר הראה כי פנייה אל ערכים נורמטיבים מצביעה על הלחץ החברתי שאדם חווה, כך למשל,  

כאזרחים, או אחריות שלנו כלפי הטבע מסייעת לעיצוב התנהגות  בקמפיין שיווקי פנייה אל אחריותנו 

(. במקרה של חקלאים: מחקר מאנגליה הראה כי  Schaffner & Demarmels, 2015)סביבתית 

( נוטים יותר  stewardshipחקלאים שיש להם מוטיבציות לטובת הסביבה ותחושת אחריות לאחרים ) 

 (. Reimer et al., 2012לאמץ פעולות שמירת טבע ) 

 תקשורת בין אישיתשיפור . 3.2.2.5

( מצא כי חקלאים הנוטים לאמץ תוכניות  ,Mathijs 2002) גיה בבל מחקר שנערך בקרב חקלאים 

סביבתיות מקומיות הם אלו אשר פתוחים יותר לתקשורת פורמלית )כמו עם איגודים חקלאים/ יועצים  

לעומת חקלאים לא מאמצים. למשל: מבין   , חקלאים( וגם תקשורת בלתי פרמלית עם חקלאים אחרים 

מבין   67%ממשקים סביבתיים. אימצו של  37%ים לעומת יתיעצו עם חקלאים אחר 67%המאמצים 

השתתפו  מקרב המאמצים  44%. אימצו  שלא  11%שתתפו במפגשי חקלאים לעומת ההמאמצים 

 . השתתפו שלא  15%במפגשים של שירותי הדרכה לעומת  
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מחקלאים בסקר כלל ארצי נעזרים   35%( נמצא כי 2014', בנדס יעקב וחובבמחקר שנערך בישראל )

א ממשרד החקלאות כמקור מידע לעומת  מהיעוץ יבו 34%וי שוטף בענייני סביבה והם מדווחים כי בליו

 מהפגישות הן פגישות אישיות.  40%אשר מתייעצים בחקלאים אחרים.  6%

בקרב חקלאים קרבה בין אישית ותכיפות התקשורת יכולה לסייע  מצא כי נבגרמניה מחקר שנערך ב

שיתוף פעולה בין שירותי הדרכה וחקלאים מובילי דעה להפצה   ליצורש באימוץ תוכניות סביבתיות, וי 

ברשת התקשורת  נמצא כי    אנגליהב   ך במחקר שנער(.  Gailhard et al., 2015של תוכניות סביבתיות )

חקלאים חלוצים אשר התנסו בממשקים הסביבתיים ומסייעים להבנייה של ידע ובניית  הבין אישית ישנם  

שנערך בגנאה   (. מחקר Sutherland & Darnhofer, 2012ן החקלאים )תוקף למידע שעובר בי

(Conley and Udry, 2001  מצביע על כך שתקשורת חברתית בין חקלאים יוצרת פלטפוטרמה של )

רבות על בניית הידע של חקלאים, אופי אימוץ ממשקים סביבתיים,  למידה חברתית אשר משפיעה 

 של התנסות של חקלאים אחרים.  ומסייעת לשימור ידע היסטורי ותוצאות 

ישנה חשיבות ליצור שיתוף פעולה בין מספר חקלאים בתהליך אימוץ תוכניות  מחקר מצרפת הראה כי 

הן בגלל הקושי להיות החלוצים באימוץ  סביבתיות, הן בכדי לייצר השפעה סביבתית גדולה יותר ו

 (. Kuhfuss et al., 2016bפרקטיקות חדשות )

 חסמים. 3.2.2.6

במחקרים שונים נמצא כי החסמים לאימוץ ממשקים סביבתיים על ידי חקלאים הם חסמים כלכליים,  

 דוגמאות:  ,(Olson, 2013)עצמאית  פערי ידע, ויכולת פעולה 

הפעולות לשמירת הטבע  האופן שבו חקלאים מבינים את המשמעות וההשפעה של    : פערי ידע . א

צע משפיעה רבות על אימוץ ואיכות האימוץ של הפעולות החקלאיות. בנוסף  שהם נדרשים לב

לכך חוסר היכולת של חקלאיים להעריך את המגוון הביולוגי ואת מידת ההצלחה של הפעולות  

 . (Luscher, et al., 2014)   טבעשלהם הינה מחסום ליישום שמירת 

סגרת כלכלית מגבילה העלויות הכלכליות של  מכיוון שחקלאים פועלים ב: בתחום הכלכלי . ב

 (. Ahnström et al., 2009) שלהןפעולות שמירת טבע ישפיעו רבות על אימוץ או אי אימוץ 

עלול להיות כרוך   ת סביבתי-: אימוץ התנהגות פרוחסמים הנובעים משינוי ביחוס הקבוצתי  . ג

לחקלאי "ירוק"( ולכן ההתנהגות    אינטנסיבימחקלאי  הייחוס של החקלאי )למשל    בשינוי קבוצת

הסביבתית יכולה להידחות לא בגלל רצון לפגוע בסביבה אל בעקבות רצון פנימי לא לעבור  

 (. Ahnström et al., 2009לקבוצת שיוך אחרת )

 

 . סיכום סקירת הספרות3.2.3

  אפיון של    מרכיב ראשון  :ולל לאים לאימוץ מוצר חברתי ככפי שהוצג בפרק, המודל התאורתי להנעת חק 

  אפיון ו המקום בו ירכשו החקלאים את המוצר החברתי אפיוןהחקלאים, ו  -קהל היעד אפיוןהמוצר, 

הנשען על תהליכי   מצריך בנייה של תוכנית פעולה )תמהיל שיווק( מודל ב המרכיב השני . החסמים

ולשפר את  לשנות את הנורמות החברתיות ות עמדות, כך שיפעל לשפר ידע, לשנהאפיון ומתוכנן 

 . בשלב האפיון  הנאסף התקשורת הבין אישית על בסיס המידע 

javascript:void(0)


15 
 

 המסקנות מסקירת המחקרים היישומיים בתחום מחזקת ומחדדת את המודל התאורתי בכך: 

 . לאים , ניראה כי חשוב לתת ביטוי לידע מקומי של חק( בתחום של שיפור ידע 1

למסרים נורמטיבים ולכן בתהליך    מובחנתניראה שחקלאים מגיבים בצורה    רמותי נושינו( בתחום של  2

 העבודה של מחקר זה יושם דגש על שינוי התפיסות הנורמטיבים של חקלאים. 

, ניראה כמרכיב חשוב המשפיע על אימוץ התנהגות סביבתית של  ( שיפור התקשורת הבין אישית3

 ש לכך. גשם דחקלאים ולכן יו

חברתיים/ פסיכולוגיים היות ואילו חסמים מולם ניתן לעבוד במסגרת תקציבית  זת בחסמים  עבודה מתרכ

סובסידיות בתחום של  מצומצמת יחסית, זאת כיוון שהמסגרת המוסדית בישראל אינה מאפשרת 

חקלאות וסביבה והיכולת להניע שינוי בתחום זה תלוי בהנעה חברתית/ פסיכולוגית של חקלאים  

התובנות מסקירת הספרות הן המתוות את אופי בניית שיטת המחקר ואת תהליכי    ת.ות סביבתיולפעול

 . הניתוח שנעשו בעבודה זאת 

 . שיטת המחקר3.3

 : .( מטה מציג 3.2, כפי שהתרשים )שלושה שלביםשיטת המחקר של עבודה זאת בנויה ב

ם במטרה לאפיין  כולל ניתוח תוכן של תכנים מהספרות המחקרית וכלי הדרכה מהעול : אפיון שלב א' 

ממשקים חקלאים תומכי מגוון ביולוגי;    – חקלאים בישראל; את המוצר החברתי לשיווק    – את קהל היעד  

 כלי הדרכה אינטרנטי.   -ואת מקום השיווק  

כה לממשקים חקלאיים תומכי מגוון  על סמך תהליך האפיון פותח כלי הדר  שלב ב' פיתוח כלי הדרכה: 

 . ביולוגי עבור חקלאים בישראל 

נערך מחקר שדה לבחינת האפקטיביות של כלי השיווק החברתי בקרב חקלאים  : שלב ג' מחקר שדה 

 המחקר נערך בשיתוף פעולה עם איגוד חקלאים.  בישראל ולהסקת מסקנות אודות השפעתו. 
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 של המחקר( 1)פרק 

ניתוח מחקרים אודות 

מאפייני התנהגות של 

 חקלאים בישראל

של כלי ניתוח תוכן 

הדרכה לממשקים 

חקלאיים תומכי מגוון 

 ביולוגי מהעולם

ניתוח צפיות בכלי 

 ההדרכה

 שלב ב': 

פיתוח כלי  

 הדרכה

 

תרגום המידע המחקרי  

אודות הממשקים לכלי  

הדרכה אינטרנטי  

 לחקלאים 

 עבור חקלאים בישראל 
בניית כלי הדרכה  

 אינטרנטי 

 מציג את המבנה הכולל של שיטת המחקר .:3.2תרשים 
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 של מרכיבי שיטת המחקר:   פירוטלהלן 

 ניתוח תוכן וספרות כולל:  אפיון. שלב א':  3.3.1

 ערכו תהליכי אפיון של המוצר, קהל היעד והמקום באופן הבא: נבעזרת ניתוח תוכן וסקירת ספרות 

 ממשקים חקלאים תומכי מגוון ביולוגי   –המוצר   אפיון. 3.3.1.1

של    ותהמדעי הראיותבסיס  אפיון:  זה  מחקרב   הראשוןפרק ב  שנעשתהזה הוא למעשה העבודה  אפיון 

של שלב זה  שיטת המחקר  בישראל. ותם לחקלא תאימיולוגי המים תומכי מגוון ביי ממשקים חקלא

 רתי לקידום. מסקנות הפרק הראשון מגדירות את המוצר החב .2.3מפורטת בפרק 

 , החסמים ורכיבים לתמהיל שיווק. אפיון קהל היעד3.3.1.2

  ן בישראל באופל היעד, מחקר זה הגדיר שפלח אוכלוסיות המחקר הוא החקלאים  המבחינת הפלח של ק

אשר  החקלאי  האיגוד    ך לאור מגבלות היקף העבודה לא נעשה תת פילוח של החקלאים בתו   זאת   כללי, 

 למרות שתת פילוח שכזה היה מסייע לאפיון רב יותר של קהל היעד. נערך מחקר השדה,  במסגרתו 

של   ם לם הערכי של חקלאים זאת בעקבות עבודתו מרכיב נוסף לאפיון קהל היעד הוא הערכה של הע

 עה הערכית של חקלאים.  נאת חשיבות הה ו ( אשר הציג2014) ' וחוב ס יעקב בנד

לצורך הבנת חסמים פסיכולוגיים וחברתיים של קהל היעד, עבודת המחקר נעזרה באותה סקירת  

 ספרות של מחקרי התנהגות של חקלאים בישראל. 

ל חקלאים בישראל  של רכיבי תמהיל השיווק, גם כן נסקרו מחקרי התנהגות ש  אפיון לצורך תהליך ה

ידע,  ן את המרכיבים עליהם נצטרך להשפיע בבניית תמהיל השיווק, כלומר:  אפיי זאת במטרה לאתר ול 

חקלאות תומכת מגוון  ו בכלל תקשורת בין אישית בהקשר לחקלאות תומכת סביבה, ועמדות, נורמות

 פי. ביולוגי באופן ספצי

גורמי התנהגות   אפיון ל תבשנים האחרונו  שנערכו בישראל מספר מחקרים סקירת הספרות נשענה על 

סביבתית שונים של חקלאים בישראל, ברוב המקרים באזורים ספציפים, ביחס לענפי גידול מסויימים,  

 ותוך הערכה של מרכיב התנהגות ספציפי. 

 

 איתור המחקרים נעשה בשלושה ערוצים: 

נורמות, עמדות, ערכים,   לפי מילות מפתח בעברית: בשילובים של חקלאים/ חקלאות + חיפוש ( 1

 תקשורת בין אישית וחסמים. 

חיפוש על בסיס מאגר מידע של קרן נקודת ח"ן, סריקה של מאגר המידע של מחקרי הקרן התומכת  (  2

 . קלאות סביבתיתחב

 דות חקלאים בישראל. חיפוש בעזרת פנייה לאנשי מקצוע אשר עוסקים במחקרים או (3

 

 בא: ניתוח תוכן המחקרים נעשה באופן ה
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, תקשורת  וערכים ידע, עמדות, נורמות סקירת המחקרים וסימון מרכיבים הקשורים לתחומים של:  (1

 בקרב חקלאי ישראל.  בין אישית וחסמים 

 ריכוז כל מקורות התוכן לפי התחומים הנ"ל לכדי חיבור אחד תחת תחום מסויים של שיווק חברתי.  (2

 נים של חקלאי ישראל. הסקת מסקנות אודות כל אחד ממרכיבי המאפיי( 3

 . 2016ל 2005מחקרים שנערכו בישראל בשנים  7סה"כ רוכזו ונותחו 

 

 כלי הדרכה  –. אפיון המקום 3.3.1.3

ארגונים שונים ברחבי העולם עוסקים בהדרכה ותקשור סוגיות של שמירה על מגוון ביולוגי בשטחים  

יין את שיטות העבודה של כלי  חקלאיים עבור חקלאים, הציבור הרחב ומקבלי החלטות. בכדי לאפ

הדרכה ביחס לשיווק חברתי נערך תהליך לאיתור של כלי הדרכה, ומתוך בסיס מידע זה נערך תהליך  

 זאת על פי השלבים הבאים: ניתוח תוכן. 

 חיפוש אינטנרטי אחר כלי הדרכה לחקלאים בנושאי שמירת מגוון ביולוגי  .1

 וד י הדרכה לח עים בכל כל י קידוד מאפייני השיווק החברתי המופ .2

 י ההדרכה לזיהוי דפוסים חוזרים ל ניתוח רוחבי של כלל כ .3

 :  ינטרנטי לפי מילות מפתחחיפוש במנוע חיפוש אאיתור כלי ההדרכה נערך באמצעות 

on farm biodiversity, Biodiversity agriculture, Farm environment, Farm conservation, 

agriculture conservation, organic agriculture, wild friendly farming, Wild friendly agriculture, 

training, evaluation, manual, program. 

, נעשה גם חיפוש מכוון דרך ארגונים ומדינות, כמו משרדי חקלאות  כלי הדרכהקושי למצוא היות והיה 

של האו"ם, ארגון    תת הסביבתיאיחוד האירופאי, ארה"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, התוכנימדינות ה ב

המזון והחקלאות של האו"ם. מגבלה נוספת באיתור מדריכים היתה מגבלת שפה, עיקר המדריכים  

 נכתבו באנגלית. ונותחו רו  שאות 

ביחד   עם מילות חיפוש בעברית,  איטרנטחיפוש  ה נעשמישראל,  כלי הדרכהאתר נערך נסיון ל נוסף ב

 עם שאילת אנשי מקצוע בתחום. 

 . מישראל  1- מדינות, מתוכם   5מכלי הדרכה,  10 ונותחו  אותרו  ל סך הכ

 הבאים: כלל את המרכיבים  ההדרכה כלי  של התוכן  ניתוח  תהליך 

 בכל כלי בנפרד לפי התכנים: המצויים קידוד התכנים   -

ההדרכה שבשימוש, אפיון    מרכיבי, שיוך אקדמי וכו(, אפיון  מובילים  פרטי כלי ההדרכה )מדינה, ארגונים 

עקרונות השיווק החברתי, סיכום תכנים עיקריים, ריכוז דוגמאות  כיבי התקשורת שבשימוש לפי מר

 לחומרים ויזואליים. 

 בכדי לאפיין דפוסים מרכזיים בין כל כלי ההדרכה.  שאותרו  כלי ההדרכהמכלול יתוח רוחבי של נ -
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 פיתוח כלי הדרכה. שלב ב': 3.3.2

שומרי מגוון ביולוגי. הכלי   חקלאים קיםים בנוגע לממשי הדרכה לחקלאלכהכנה למחקר שדה פותח כ 

, ומרכיביו  המקום   אפיון קהל היעד ו  אפיון המוצר החברתי,    אפיון :  תח בהתאם לשלבי השיווק החברתי ופ

 נועדו להשפיע על ידע, עמדות, נורמות ותקשורת בין אישית. 

לי הדרכה אינטרנטי, זאת הן  לצורך עבודה זאת הוגדרה נקודת מוצא ש"מקום" השיווק החברתי יהיה כ

 ה והנגשה לחקלאים. לטפורמה נוחה לעיצוב, הערכבשל מגבלות תקציביות והן כיוון שזאת פ 

 והאתר ישב בשרת שהיה בבעלות החוקר.  WIX המחקר נעזר בפלטפורמת עיצוב האתרים 

 

 שיטת העבודה בפיתוח כלי ההדרכה  . 3.3.2.1

 השלבים הבאים: שיטת העבודה לפיתוח כלי ההדרכה כללה את 

 אפיון ריכוז רכיבים לאתר אינטרנטי לאור סקירת הספרות, ותהליכי ה .1

 לקידום   החברתי אשר נועד סיפורי מקרה של חקלאים המשתמשים במוצראיסוף   .2

 של האתר ת פיתוח מסגרת כולל .3

 פיתוח תוכן ומסרים בעמודים ספציפיים  .4

 משוב מקצועי   .5

דוגמאות מכלי ההדרכה שפותח  . 3.4.2עיף סבבפרק הממצאים תיעוד של תהליך הפיתוח נמצא 

 . גם כן מוצגים בפרק זה)צילומי מסך נבחרים( 

 

 . שלב ג': מחקר שדה: הערכה של כלי ההדרכה3.3.2

בכדי להעריך את האפקטיביות של כלי ההדרכה שפותח, נבנה מערך הערכה הכולל מספר מרכיבים  

 כמתואר להלן:  ושלבים 

 אים  ארגוני חקל   פנייה אל. 3.3.2.1

לקחת חלק בתהליך  לצורך המחקר נוצר קשר עם ארבע ארגוני מגדלים ברחבי הארץ אשר הביעו עניין  

החברה לחקלאות גליל עליון, מושבות השומרון, מרכז   הערכה של כלי ההדרכה. ארגונים אלו כללו:

 חקלאי העמק )עמק יזרעאל(, מגדלי הדרום. 

 להלן תיאור של הארגון: הדרום.  הארגון שנבחר לצורך המחקר הוא ארגון מגדלי 

ארגון אשר עוסק במגוון רחב של נושאים בהם רכש    ,הדרום ארגון מגדלי הדרום הינו חלק מארגון משקי  

  חומרי גלם, מכירת תוצרת חקלאית, מימון, אחזקות וייצוג היישובים בכל הקשור במוסדות חיצוניים. 

  בים החברים במשקי הדרום חקלאית של הישו י על הפעילות האהאחר  ארגון ה  מגדלי הדרום הוא ארגון

  42יישובים חקלאיים:  56יים )קיבוצים מושבים שיתופיים(: אשר בעיקרם הם יישובים קואופרטיב

 מושבי עובדים.  3מושבים שיתופיים,  13קיבוצים, 
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קיבוצי  : מקיבוצי צפון ים המלח, קיבוצי גוש עציון,  כוללהטווח הגיאוגרפי של היישובים השותפים בארגון  

 עזה. ר השפלה עד צפון חבל  דרום הר חברון וקיבוצים ומושבים באזו

על שטח גאוגרפי נרחב ומאגד בתוכו מגוון רחב  משתרעת  פעילות  הסיבה לבחירת הארגון היתה כיוון ש

 של משקים חקלאים בצורות התארגנות שונות כך שהוא למעשה נותן קהל יעד רחב לעבודה. 

קחת חלק במחקר ולסייע לקדם אותו זאת  ברורה של מנכ"ל הארגון ל  הסיבה השניה היא מוטיבציה 

 בנושאים של שמירת טבע וחקלאות.  לעסוק ך תפיסתו האישית שחשוב מתו

 

 . שלבי מחקר השדה 3.3.2.2

 ( כללו את המרכיבים הבאים: 3.3תרשים  שלבי מחקר השדה ) 

 יצוע ביחד עם הארגון. יות לבאסטרטגובחינת רעיון המחקר למנכ"ל הארגון  להצגת ( פגישת תאום  1

ל בארגון  וה חקלאים בעלי תפקידי ניכללה מספר מצומצם של    אשר "משוב מעצב"  קבוצת  פגישה עם  (  2

 לצורך מתן משוב מעצב לתכני כלי ההדרכה. ונועדה 

 ( הרצת הקמפיין, היא התקופה שבה כלי ההדרכה הופץ אל החקלאים בארגון. 3

החקלאים לכלי ההדרכה לאחר  איכותניות של ת בחינה של תגובוקבוצת מיקוד, ל מפגש של  עריכת( 4

   פיין.הקמ

 . שלבי מחקר השדה3.3תרשים 

 

 הפצת כלי ההדרכה  . 3.3.2.3

נערך תהליך הפצה של כלי ההדרכה    22/03/2018לועד    31/01/2018בין התאריכים  במשך חודשיים,  

ים, מתוכם  רחב 100ארגון רשומים כברשימת התפוצה של מנכ"ל ה . הדרום מגדלי  בקרב חקלאי ארגון 

 מנהלי גד"שים מולם האיגוד עובד והם הנמענים העיקרים של רשימת התפוצה.  30

 

 

 

פגישת 

תאומם עם 

 המנכ"ל

קבוצת 

 משוב מעצב
 פייןהרצת הקמ

קבוצת 

 מיקוד

בינואר  11

2018 
בדצמבר  4

2017 
במרץ  22  22/03/2018ועד  31/01/2018

2018 
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מגדלי הדרום  ארגון  האינטרנט של    ישב בכתובת עצמאית היות ואתר של כלי ההדרכה  אתר האינטרנט  

( וכן  3.2 -ו  ,3.1ארגון )תמונה דעון שבועי של מנכ"ל ה יכמעט ולא פעיל. ההפצה נעשתה בעזרת מ

ה  ברשימת תפוצ  ההדרכהכלי  כני  בת  לצפותפנייה אישית    םע  דואר אלקטרוניבאמצעות שליחת הודעות  

   . מנויים 100של כ

 

 

 

 מתוך מידעון שבועי .: פניה לחקלאים3.1תמונה 

 .: הזמנה לקבוצת המיקוד3.2תמונה 
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 השימוש בכלי ההדרכה מדידת  . 3.3.2.4

  האינטרנט   נותח באמצעות ניתוח מספר הכניסות של מבקרים לאתרי  ,פותחיהשימוש בכלי ההדרכה ש

בעזרת  נעשתה הלך התקופה, ובאמצעות מעקב אחר התנועה בדפים השונים של האתר. המדידה מב

מספר נכנסים לאתר, מספר עוזבים את האתר, מספר    המאפשרת למדוד את    Visitor analyticתוכנת  

 דפים בהם כל גולש שהה, האם היתה צפייה בעמוד אחד או במספר עמודים. 

הופצה אך ורק דרך  אלא למנועי חיפוש,  הכתובת האינטרנט לא דווח  בכדי למנוע הטייה של הנתונים,

ל"תזכורת" שהפיץ  ר כך שהוא קורה במקביל טרשימות התפוצה של הארגון ומעקב התנועה באתר נו

 הארגון.  מנכ"ל

 

 קבוצת מיקוד  . 3.3.2.5

קבוצת  ש מפג ךערנ והעניין של חקלאים לתכני כלי ההדרכה, ותהתגוב איכותנית אתבמטרה לבחון 

הזמנה אישית    הכן יצא-. כמו(" בואו ניפגש" מיקוד. המוזמנים למפגש היו אלו שצפו בכלי ההדרכה )עמוד  

 . הארגון.אל חקלאי האיגוד מטעם מנכ"ל 

:  כללו   משתתפים, המשרדי מגדלי הדרום היה בהפגישה    מיקום,  2018במרץ    22תאריך  ב  המפגש נערך

 . ות הגנת הצומח בכותנהמדריכ  2ומשקים חקלאים אזוריים בארגון מנהלי  6

צפייה  במשרד החקלאות. לאחריו  ה קצרה של מנהל תחום אגרואקולוגיה, א: הרצ כלל מבנה הפגישה 

השונים  המרכיבים  אודות    למחצה-המובנ  ןשאלו  ך דיון על בסיס משותפת בכלי ההדרכה. לאחר מכן נער 

 רכה.  ההד כלי  ההדרכה וזאת בכדי להציף את היחס של המשתתפים אל  של כלי 

י בכדי לזהות כיצד המשתתפים  נצת המיקוד הוקלט ותומלל, ועבר ניתוח איכותו תוכן השיחות בקב

 ן אישית. ביערוצי הפעולה של תמהיל השיווק: שיפור הידע, שינוי הנורמות והתקשורת ה   3מגיבים ל

 

 . ממצאים3.4

: מוצר, קהל יעד ומקום,  פרק הממצאים מציג את התוצרים של שלושת שלבי המחקר: א( אפיון כולל 

 רכת כלי ההדרכה.  ג( מחקר השדה להע -ב( בניית כלי ההדרכה, ו 

 כולל אפיוןשלב א' . 3.4.1

 ממשקים חקלאים תומכי מגוון ביולוגי   –המוצר   אפיון . 3.4.1.1

 

הראיות המדעיות של ממשקים חקלאים תומכי מגוון ביולוגי, נותן הלכה  פרק העבודה הראשון, ניתוח 

 של המוצר החברתי לשיווק.   אפיוןאת הלמעשה 

, ולאור זאת  על מגוון ביולוגי וחקלאות  שלושת הממשקים להם הראיות הגבוהות ביותר להשפע חיובית

 :כמוצר חברתי, הםם מחשוב לקד
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 צמחיית כיסוי במטעים  ❖

 ם ושיחים חיות: עצי ות  כושמ ❖

 כתמים טבעיים במרחב החקלאי  ❖

 

אינה בשליטה של חקלאי    ש ראיות גבוהות אך לרוב פעולה זאת ממשק שמירה על פסיפס נופי גם כן י ל

 בודד ולכן לא מאופיינת בעבודה זאת כ"מוצר" חברתי לקידום. 

 המתאים. תיאור של התועלות והעלות של כל ממשק מופיע בפרק הנספחים תחת כרטיס הממשק 

נבחנו אילו ממשקים    (2014)בנדס יעקב    בסקר כלל ארצי אודות עמדות סביבתיות של חקלאים בישראל

, דישון  (   66%)   כימית וביולוגית()הדברה משולבת  סביבתיים החקלאים מכירים. מבין תשובותיהם היו:  

ון חומרי הדברה  , מינ(19% )  פליחה רדודה של הקרקע (, 21%)הכנת קומפוסט  (,32%)בזבל אורגני 

 (. 17%)ובחירה בכאלה שפגיעתם מינימלית 

משקים שאותרו בפרק א' של המחקר כלומר  מי הוא מכיר או משתמש באף אחד מן החקלאים דיווח כ 

 לחקלאים בישראל. ר כמוהמוצר החברתי אינו 

 

 קהל היעד   אפיון. 3.4.1.2

 

תמהיל שיווק שהוזכרו בסקירה התאורתית  תהליך אפיון קהל היעד נעשה לפי המרכיבים לבניית 

ות ותקשורת בין אישית בקרב חקלאים בישראל.  ( ובוחן את מאפיני הידע, עמדות, ערכים, נורמ4.2.1.2)

 מחקרים שנערכו בקרב חקלאים בישראל בשנים האחרונות.  7מתבסס על ניתוח של  אפיון ה תהליך 

 

 . מצב הידע של חקלאים 3.4.1.2.1

( שקרוב לשני שליש מחקלאי ישראל יש  2014בנדס וחוב' ) ומייצג של חקלאי ישראל מצאבסקר ארצי 

מיישמים במידה רבה שיטות אלו.   ם מהחקלאי 58%חקלאיות משמרות סביבה וכהיכרות עם שיטות 

(, הכנת 32%(, דישון בזבל אורגני ) 66%השיטות החקלאיות המיושמות הן: הדברה משולבת )

לא הוזכר במפורש    – (  17%(, מינון חומרי הדברה )19%(, פליחה רדודה של הקרקע )21%קומפוסט )

ם תומכי מגוון ביולוגי יש לחקלאי  , לכן לא ברור איזה ידע אודות ממשקיינושא השמירה על מגוון ביולוג 

 ישראל.  

( בנושא אימוץ ממשקים משמרי קרקע, הצביע על כך שחוסר בידע הינו  2016מחקרם של שגיא וחוב' )

( מצא כי לחקלאים  2017גורם חשוב באי אימוץ ממשקים תומכי סביבה. גם מחקרם של סגרה וחוב' )

כי    ו ( מצא2016)  וחוב'   אים תומכי סביבה. שבחיש מחסור בידע בכדי ליישם ממשקים חקלבעמק חרוד  

 המידע הסביבתי של חקלאי הערבה אינו בהכרח רלוונטי לפעולות החקלאיות שלהם. 
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 מצב העמדות של חקלאים  אפיון .  3.4.1.2.2

חקלאים ממגוון   308( נשאלו 2014במחקר עמדות כלל ארצי של חקלאים בישראל )בנדס יעקב וחוב' 

שלחקלאי ישראל יש  נמצא בסקר ורי גידול אודות העמדות הסביבתיות שלהם. מייצג של ענפים ואז

,  מחוייבות לשמירת משאב הקרקע  אודותמהעונים יש עמדות ברורות  80%: סביבתיות -עמדות פרו 

ת על אמצעי  שמירה על כללים סביבתיים תורמת לחקלאות בכך שהיא שומר מחזיקים עמדה כי "  96%

 מדווחים על עמדה של חובה להשתמש בפעולות משמרות סביבה.  61.5%". הייצור החקלאיים 

חקלאים במחקר יש    90%אשר עסק בממשקי עיבוד משמר הראה של  (  2016מחקרם של שגיא וחוב' )

הסכימו עם ההיגד שהם   71%עבור הייצור החקלאי, ו עמדה ברור על חשיבות שמירת משאב הקרקע 

 קע". חובה אישית לשמור על משאב הקר  "חשים 

כי לחקלאי הערבה יש מגוון עמדות סביבתיות כאשר הדומיננטית    ו( מצא 2016)וחוב'  מחקרה של שבח  

 ( היא שאם לא ינקטו פעולות סביבתיות באופן מיידי יגרם נזק סביבתי חמור.  34%בינהן )

  יש עמדה חיובית   62%( נמצא כי ל2015במחקר אשר נערך בקרב חקלאים מעמק חרוד )זמרוני וחוב'  

יש עמדות חיוביות ביחס לשמירה על   48.2%לאימוץ ממשקים לשיקום ושמירה על שולי שדות, 

   יש עמדה חיובית ביחס לצמצום סחף קרקע.  97.4%מורכבות נופית ול

 הערכים של חקלאים  אפיון .  3.4.1.2.3

זו   מאמינים כימהחקלאים  82.4%( ש 2014בסקר ארצי מייצג של חקלאי ישראל מצאו בנדס וחוב' )

אמרו שהם מרגישים   75.7%-האחריות של החקלאי לשמר את משאבי הטבע גם לדורות הבאים, ו

באופן   להשתמש  יתחילו  לא  מהחקלאים מאמינים כי "אם 53%חובה אישית לשמור על הסביבה. 

 לחקלאות בישראל."   הפיך בלתי נזק סביבה יגרם  משמרות  בשיטות משמעותי

הנעה ערכית הינה גורם חשוב להנעת חקלאים לפעולות סביבתיות, זאת היות   כי סקר זה העוד מצא 

 ערכי.  ווהחקלאים תופסים את החקלאות כמשהו אידיאלי 

 כי מסכימים  מהמרואיינים 81%(: 2016)שגיא וחוב'  במחקר אודות אימוץ פרקטיקות משמרות קרקע 

נימצא    . בנוסף,  הרחב  לציבור הישיר  המשתמש בין ורי יבהצ  המשאב שמירת על את האחריות  לחלוק  יש

 אמצעי  על שומרת שהיא בכך לחקלאות תורמת הקרקע  משאב  על "שמירהש כי רוב החקלאים מאמינים  

 חקלאי".   ייצור

מצאו כי חקלאי ישראל פועלים ליישום ממשקים   (2014) וחוב'יעקוב בנדס ( ו2016שגיא וחוב' )

בחקלאות ניתן לשמר את משאביי היצור של המדינה וזו היא אחריות   סביבתיים כחלק מראייתם כי 

   לפעול לשימור המשאב הלאומי.האישי 

 החקלאים תפסו את העבודה החקלאית, כשירות הציבור למטרות חברתיות( מצאה כי 2009אמדור )

  21מתוך ". בנוסף, בד לפרנסה, אך מהצד השני אתה עושה זאת למען המדינהרחבות, "אתה עו 

. למעט שני חקלאים, כל  ציינו שהם עוסקים בחקלאות ללא קשר לרווחיות כלכלית 17אים, ל חק

(  2009עוד אמדור )המרואיינים חשבו שמטרת החקלאות היא לשמור על האדמות לטובת המדינה. 
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סביבתיות תופסים עצמם כ"משוגעים" לדבר ולהבנתם הם היחידים    מצא כי חקלאים המבצעים פעולות 

 עולות שומרות סביבה. שמבצעים פ 

 מודאגים בצורה  מהחקלאים שהשתתפו בסקרה ( 45% ) מחצית ( מצא כי כמעט2009בנוסף, אמדור )

 .לקרקע לגרום עלולות קונבנציונאליות עיבוד  ששיטות  מהנזק  משמעותית

מצאה שיש קשר חזק בין זיקה לטבע של חקלאים לבין הנכונות לאמץ ממשקים  ( 2015זמרוני וחוב' )

 תיים. סביב

 מצב הנורמות אצל חקלאים  אפיון .  3.4.1.2.4

אך מניתוח    ,למיטב המידע הזמין, לא נעשו מחקרים הבוחנים את המימד הנורמטיבי של חקלאי ישראל 

חשוב לשים לב שעמדה היא "מה אני  אידיקטציה למימדים הנורמטיבים. מחקרי העמדות ניתן לקבל 

 אנשים אחרים עושים". להלן פירוט הממצאים: חושב על" בעוד שנורמה היא "מה אני תופס ש 

 לא אם מהחקלאים חושבים ש 53%( ש2014בסקר ארצי מייצג של חקלאי ישראל מצאו בנדס וחוב' )

,  בישראל  לחקלאות  הפיך בלתי נזק יגרם סביבה משמרות  בשיטות  משמעותי  באופן להשתמש יתחילו 

  סביבה  משמרות  בשיטות  משמעותי  ןבאופ  להשתמש יתחילו לא  אם מהחקלאים מאמינים כי  48.6%ו

לאור זאת, ובהינתן מגבלות מקור המידע, יתכן שהנתונים מצביעים על   - לסביבה הפיך  בלתי  נזק  יגרם 

 סביבתית כנורמה מקובלת. - כך שהחקלאים לא חווים התנהגות פרו

ם  מהחקלאי   65%( אודות ממשקים משמרי קרקע נימצא כי  2016ת זאת במחקר של שגיא וחוב' )לעומ

, כלומר פעולת משמרות קרקע  במדגם מכירים אישית חקלאים נוספים אשר מבצעים עיבוד משמר 

 נתפסות כהתנהגות נורמטיבית. 

לות הסביבתית  ( מציינת שבראיונות עם חקלאים עלתה התפיסה של החקלאים את הפעי2009אמדור )

סביבה, אבל שהוא חריג  כ"שגעון אישי". כלומר החקלאי מעיד על עצמו שהוא עושה פעולות למען ה

 ות. מבחינה זו, ואינו תופס שחקלאים אחרים מבצעים פעולות סביבתי

 מצב התקשורת בין אישית  אצל חקלאים אפיון .  3.4.1.2.5

  המידע לשיטות משמרות בחקלאות בקרב חקלאי ישראל, מקורות מצאו כי  (2014) וחוב' יעקב בנדס 

כולם מביאים לידי ביטוי ערוצים שונים    -,  39.8%יים  , כנסים מקצוע49%משרד החקלאות  מדריכי  הם:  

נעזרים רבות  נמצא כי הם  חקלאי הערבה בישראל  של תקשורת בין אישית בין חקלאים. במחקר אודות  

  21%נעזרו בשיחות בין חקלאים,  33%ממשקים תומכי סביבה: בתקשורת בין אישית בכדי ללמוד על 

 (. 2016  , פ והדרכה: מפגשים מקצועיים, הרצאות )שבח וחוב' נעזרו במו"  18%נעזרו בצפייה בעמיתים,  

 . חסמים בקרב קהל היעד 3.4.1.2.6

( בנושא אימוץ ממשקים משמרי קרקע איתר שלושה חסמים עיקריים  2016מחקרם של שגיא וחוב' )

אימוץ הממשקים הסביבתיים והם: חוסר כדאיות כלכלית לחקלאי, חוסר הדרכה וליווי ושנאת סיכונים.  ל

 בנוסף, החקלאים במחקר זה הצביעו על חסמים מכיוון הממשל והמדיניות. 

( מצא כי לחקלאי עמק חרוד החסמים העקריים הם: חוסר ידע וליווי,  2017מחקרם של סגרה וחוב' )

 יים, חוסר אמון במערכת הפוליטית. שינוי הרגלים חקלא
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 פוגעות  סביבה  משמרת  חקלאות  חושבים ששיטות   53%( מצאו כי  2014בתחום הכלכלי, בנדס וחוב' ) 

כלומר ישנה עמדה בקרב מחצית מהחקלאים שחקלאות  , הממוצע ממילא לחקלאי הנמוכה ברווחיות

 שומרת סביבה אינה רווחית. 

 קהל היעד . מסקנות אודות  3.4.1.2.7

אך הם אינם מדווחים    תייםסביב  חקלאים : לחקלאי ישראל יש ידע וניסיון רב עם ממשקים  הידע בתחום  

. במחקרים רבים עולה נושא פער הידע  (2014,  בנדס וחוב'על מגוון ביולוגי )ידע או פעולות לשמירה    על

  , , שגיא וחוב'2017  ,, סגרה וחוב' 2014  , ב' בנדס וחוכמרכיב חסר ביכולת לבצע ממשקים תומכי סביבה ) 

סביבתי  שהמידע ה תה(  שהרא2016) וחוב', (. דוגמא למורכבות הפער באה בממצא של שבח2016

, בתהליך פיתוח  ש בידי חקלאי הערבה לא בהכרח רלוונטי לפעולות החקלאיות שלהם. לאור זאת שי

של חקלאים אודות ממשקים חקלאים תומכי  יתוח ידע  פ  להושם דגש עמחקר זה עבור כלי הדרכה של  

 מגון ביולוגי וכן שהם יהיו רלוונטים עבור החקלאים. 

לכן כלי   סביבתיות. -ישראל יש עמדות פרוב  ם כי לחקלאי: כלל המחקרים מראים העמדות בתחום 

 ההדרכה במחקר זה לא יתמקד בשיפור עמדות באופן מוצהר. 

קלאים מדווחים שזהו מרכיב חשוב המשפיע על  ניראה כי הח  –  תקשורת בין אישיתבתחום של 

. לכן מרכיב  (2014 , וחוב' יעקוב  בנדס, 2016  , )שבח וחוב'  החקלאים באימוץ ממשקים תומכי סביבה 

 ח עבור המחקר. תב שיכלל בכלי ההדרכה שמפווזה חש

ישנה שכיחות של ערכי אחריות ואלטרואיזים כמו:  ניראה כי חקלאים בישראל של  ערכי ה בתחום 

שמירה על  אלטרואיזם ותרומה לחברה ו , החקלאים פועלים לטובת הסביבה  –אחריות סביבתית 

עוד מעניין לשים לב   (.2016, שגיא וחוב' 2014חוב' בנדס ו) למען הדורות הבאים משאבי הייצור

)שגיא וחוב'   ( ופועלים מעבר לצרכים הכלכליים 2014בנדס וחוב' ) לעמדות של החקלאים כחדשנים 

2016) . 

המחקרים מצביעים על התחומים של ידע, כלכלה ותפיסות נורמטיביות כמרכיבים   החסמים בתחום 

של ידע   בשיפור ם סביבתיים, לאור זאת המחקר יתמקד חשובים המונעים מחקלאים לאמץ ממשקי

 ותפיסות נורמטיביות. 

של תמהיל השיווק עבור חקלאים בכך שכלי   המרכיבים מסייע להבנות את קהל היעד  אפיוןלסיכום, 

ההדרכה שיפותח יעסוק בשיפור ידע, שיפור תפיסות נורמטיביות ועידוד תקשורת בין אישית תוך כדי  

 תייחסת לעולם הערכי של חקלאים. מסגרת רעיונית המ

 

 מגוון ביולוגי לחקלאים בשמירת  כלי הדרכה ניתוח  –המקום   אפיון. 3.4.1.3

לשמירה על מגוון ביולוגי  מרחבי העולם סקירה וניתוח של כלי הדרכה  אפיון המקום מתבסס על 

רכיבי התקשורת  התכנים, ואפיון מ  אפיון תעודת זהות של כלי ההדרכה,  עריכת  כלל  ניתוח  ה  בחקלאות.

.  (2בנספח מוצג  " של כלי ההדרכהריכוז "תעודות הזהות) ביחס לעקרונות השיווק החברתי  הם שב

 . להלן כמפורט   ביחס לעקרונות השיווק החברתי כלי ההדרכה ניתוח רוחבי של  לאחר מכן נערך 
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   (. 3.1טבלה )  ם ומדינות המוצא שלה שנותחו להלן רשימת כלי ההדרכה 

 ני מדינותדרכה לפ: כלי ה.3.1טבלה 

 מדינה  שם כלי ההדרכה  ס'מ

 שוויץ מגוון ביולוגי בחווה  1

 אנגליה  קט חקלאות יפרו 2

 אנגליה  Farmwildlife חקלאות חיי הבר  3

4 Campaign for the farmed environment (CFE)  אנגליה 

 

 כיצד נראית חווה מגוונת  • 5

 שמירה על מגוון ביולוגי בקרקע •

 פונקצינאלית   חקלאות מגוונת ו •

 נהל את החרקים בחווה  •

 צמחיית כיסוי למאביקים וחרקים מועילים חיוניים  •

 ארה"ב 

 ארה"ב, נברסקה אינדקס החווה הבריאה 6

7 Wild Farm Alliance ארה"ב, קליפורניה 

קנדה, קולמביה   תכנון למגוון ביולוגי  8

 הבריטית 

 בשטחיים חקלאיים ניהול בסיס של חיי בר   • 9

 חיי בר בשטחים חקלאיים  טנציאל שלהערכת הפו •

   ארה"ב, אינדיאנה

מניעת נזקים של יונקים ועופות  -השועל והכרם   • 10

 לחקלאות  

 מדריך סניטציה והרעלות  •

   מדריך לזיהוי נשיכות בצינורות השקייה. •

 גידור למניעת כניסת חיות בר לשטחים חקלאיים   •

 ישראל 

 

 ה הארגונים יוצרי כלי ההדרכ  אפיון .  3.4.1.3.1

ארגונים השותפים   46ה. ניתן לראות שמתוך כמאפיין את הארגונים שערכו את כלי ההדר 3.4תרשים  

הם ארגונים   6הם ארגונים חקלאים ו 9הם ארגוני סביבה,  22 ,להכנה של כלי הדרכה לחקלאים 

כלי ההדרכה הינם תוצר של  מהמקרים  80% ממשלתיים )משרדי חקלאות וסביבה(. ניתן לראות כי ב 

בין היתר: אוניבסיטאות, קרנות, ארגונים חקלאים, מל"כרים סביבתיים    יםאליצה של אירגונים, הכוללקו

 וארגונים ממשלתיים.  
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 . ערוצים להנגשת מסרים בכלי ההדרכה 3.4.1.3.2

מכלי ההדרכה היו בנויות מחוברות   5כלי ההדרכה שנמצאו עבור המחקר היו בעלי מבני תוכן שונים: 

כלי ההדרכה אחרים היו בנויים על בסיס אתר אינטרנט ברמות    5-נות דרך אתרי אינטרנט ו יזמהה  עבוד

 של התכנים: אפיון מורכבות שונות המכילות מכוון תכנים, להלהן 

שימוש בערוצים  עושים  29%: שנסקרו י ההדרכהי מציג את סוגי התוכן הזמינים דרך כל 3.5רשים ת

  שימוש עושים  20% , ות וכלי הערכהסדנאעושים שימוש ב  ,ם סביבתיים על ידי יועצים חקלאי  יעוץשל י

 . הסיפורי הצלחשימוש בעושים    11%ו   חומר מודפסב  שימוש  עושים  18%, רשימת עצות לחקלאי

, מידעון, סיורים,  של מוצרים אקולוגים הם: קישור לצרכנים ות נמוכהשכיחשהופיעו ב הערוצי ההנגש

ערכה של  החקלאים, חוות הדגמה, כלי מחקר וימוש בבלוג לסיפורי פרס לחקלאים, קבוצות עבודה, ש

  .סרטוניםו מגוון ביולוגי, 
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 ההדרכה   י בכל ם עבור תמהיל שיווק . ניתוח מרכיבי3.4.1.3.4

דגשים לתהליך בניית תמהיל השיווק עבור כלי ההדרכה של מחקר זה, נעשה תהליך קידוד  בכדי לאתר  

להלן התובנות  נסרקו אודות מאפנייני תמהיל השיווק שמופיעים בהם. דרכה שכלי ההתכני וניתוח של 

 : ת והעיקרי

 ידע השפעה על  . 3.4.1.3.4.1

עוסקים במתן ידע פרודצוראלי אודות הפעולות השונות ליישום שמירה על   שנותחו כל כלי ההדרכה 

ים הוא ברמת הידע  ן המדריכניראה בישלפי הידע וניסיון המצטבר בארגון. הבדל  בחקלאות  מגוון ביולוגי  

, כאשר בשני כלי הדרכה לא  ההצהרתי המסייע לחקלאי להבין מהו המגוון הביולוגי עליו רוצים לשמור 

מוצגים כלים להערכה ואומדן של המגוון הביולוגי   כלי הדרכה 3 - . בשימוש בידע הצהרתינעשה כלל 

 ן הביולוגי. אשר מאפשרים תהליך שיטתי של לימוד, מעקב וניהול של המגוו

 

 עמדות השפעה על . 3.4.1.3.4.2

מגוון הביולוגי. עמדות נוספות  שמירת העמדה שעל החקלאי לעזור למציגים כלי ההדרכה  10מתוך  9

 הן שהמגוון הביולוגי תומך בייצרנות החקלאית ובבריאות האדם והמשק.  שמוצגות, 

התמודדות עם נזקים  בבעיקר  רט"ג העוסקבהעולה הוא השונות של כלי ההדרכה של  ,דבר נוסף 

 ולוגי. )עמדה שלילית( לעומת המדריכים האחרים העוסקים בצדדים החיוביים של המגוון הבי

גישה בה הפעולות לשמירת מגוון ביולוגי בחקלאות   ות המציג עמדות מראה התפלגות בין  3.6תרשים 

מגוון  לות לשמירת הגישה בה הפעוות המציג עמדות ( לבין רופוצנטרי תאננעשות לתועלת האדם ) 

מכלי   30%לבד ב ההופיע תהאתנוצנטרי העמדה(. ביוצנטריהביולוגי הן מונעות מטובת הטבע ) 

  העמדה  ."התפקיד של מגוון ביולוגי הינו הכרחי לחקלאות מתפקדת היטב" ההדרכה, למשל באמירה: 

מכלי הדרכה     50%-מכלי ההדרכה, למשל "עוזרים לך לעזור לחיות הבר". כ   20%ב  ההופיע  ת הביוצנטרי

 .  יחד   וביוצנטרי רופוצנטרי תאנ  ותמעורב עמדות ים  עמבי
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 נורמות השפעה על . 3.4.1.3.4.3

יות  ושפעיל  כלי הדרכה אלו מציגים, כלומר חברתיות כלי ההדרכה עוסקים בבניית נורמות  10מתוך  5

.  נורמטיביות ן  בה חקלאים ולכן הונעשות על ידי הר קובלות  מ   לשמירה על מגוון ביולוגי במשקים חקלאיים

דבר   לאים המיישמים שיטות אלו כלי ההדרכה עוסקים בהצגה של סיפורי מקרה של חק 10מתוך  5

  10מתוך    3.  אשר מחזק את הראייה הנורמטיבית שחקלאים מבצעים פעולות לשמירה על מגוון ביולוגי

שחקלאים   מה חברתית על ידי כךבהם גם כן נבנת נור בסדנאות וקורסיםההדרכה עושים שימוש  כלי

אשר הופיעו  נוספים,  הדרכה כלי .מרות מגוון ביולוגי ופוגשים חקלאים אחרים שמבצעים פעולות ש 

בשכיחות נמוכה, אך גם כן מסייעים לצייר תמונה נורמטיבית חיובית של פעולות לשמירת מגוון ביולוגי  

 . לחקלאים שומרי מגוון ביולוגי   מידע, עמודי פייסבוק, סרטונים ופרס  לוגב  ;בחקלאות הן 

 

 מסגור מסרים  . 3.4.1.3.4.4

ההדרכה הוא הידע המקצועי לחקלאים בדרכים לשמירה על מגוון ביולוגי.  כלי    10המסגור השכיח בכל  

כלי ההדרכה הינו הצורך להבין את הטבע בכדי לסייע לו. מסגרות מסרים    10מתוך    8מסגור נוסף נפוץ ב

( הנובעת משמירה על מגוון ביולוגי לאדם ולמשק וכן חשיבות  10מתוך  2) נוספות עוסקות בבריאות

 (. 10מתוך  2י לייצרנות החקלאית )המגוון הביולוג 

 מאפיינים את סוגי המסרים שבאו לידי ביטוי בכלי ההדרכה.    3.8ו,  3.7תרשים 

(  14%סיוע ) (, 21%(, שותפות )31%מראה שהמסגור והערכים העקריים הם: מתן ידע ) 3.7תרשים 

רים חיוביים, למשל:  ( כלי ההדרכה מדגישים מס 78%מראה שרוב )  3.10(. תרשים  14%ומרכיב כלכלי )

חקלאים איכפת  לש איך מגוון ביולוגי מקדם את הבריאות שלנו" ובמדריך אחר נכתב " - "טוב לך וטוב לי

   ."מהסביבה שלהם וממקום העבודה שלהם ולכן חשוב שישמרו על מגוון ביולוגי
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 דוגמאות לסוגי מסרים בכל ההדרכה:  

  ; חלק מהביצועים הסביבתיים של החקלאותהביולוגי הינו המגוון  ;מגוון ביולוגי טוב לבריאות שלנו

  ; החקלאי במאבק עם נזקי הטבע  ;העצמת חקלאים להגנה על הטבע ;לחיות הבר  עוזריםהחקלאים 

 ובה כלכלית יחד עם טובה לסביבה. פעול לטצריך ל ; מגוון ביולוגי הינו חלק מבריאות כוללת בחווה

 

 תקשורת בין אישית השפעה על . 3.4.1.3.4.5

כלי ההדרכה עשו שימוש מוצהר בעידוד תקשורת בין אישית בין חקלאים. הדרך העיקרית   10מתוך  5

לתקשורת זאת באה במפגשי לימוד, קורסים וסדאנות. שירותי יעוץ גם כן מהווים ערוץ לתקשורת בין  

קלאים שומרי מגוון ביולוגי גם כן נותן  אל החקלאי(. פרס לח   מהמדריך ת אך יש בה מאפיין היררכי )אישי

כלי ההדרכה מבוססים על חוברות הזמינות דרך אתרי   10מתוך  5 הזדמנות לתקשורת בין אישית.

 אינטרנט ולכן אין דרך לראות שהם מדגישים תקשורת בין אישית. 

 בעזרת כלי הדרכה  חסמיםהשפעה על  . 3.4.1.3.4.6

 חסמים שונים המונעים מחקלאים לבצע פעולות תומכות מגוון ביולוגי: כלי ההדרכה מנסים להתמודד עם  

שנבדקו מנסים להתמודד עם החסמים הטכניים הנובעים מחוסר ידע של חקלאים   הדרכההכלי  10כל 

בא לידי ביטוי בשלושה   אופי ההתמודדות עם חסם הידע בפעולות ליישום שמירה על מגוון ביולוגי. 

 ים שונים: אמצע

מסייע להבין את   בשטחי החקלאות, דבר כלי הערכה ואומדן של מגוון ביולוגיהדרכה מציעים כלי  3 (1

   המגוון הביולוגי וכיצד לעבוד איתו.

תוכנית רחבה יותר  עם  שילוב  כלי הדרכה בונים את תשתית הידע לחקלאות תומכת מגוון ביולוגי כ  3  (2

 .  לביצועים סביבתיים בחווה 

שילוב של מדריכים אנושיים ויועצים לממשקים חקלאים תומכי  כלי הדרכה מציעים באופן מוצהר  3 (3

 מגוון ביולוגי, המגיעים לחוות ומסייעים בהבנה ויישום של הממשקים. 

 המקום אפיון . סיכום 3.4.1.3.5

מספר מסקנות אשר משפיעות על עיצוב ובניית כלי הדרכה   תעולומתהליך ניתוח כלי ההדרכה לעיל 

 עבור מחקר זה:  

כלי ההדרכה שיבנה חשוב שיורכב ממאפיינים התומכים בידע של חקלאים, בתקשורת הבין אישית  

 יירת דרכו. טובתמונה הנורמטיבית המצ

ים,  מבמסרים חיובים ביחס לממשקים החקלאים המקודבכלי ההדרכה שנסקרו יש שימוש תדיר 

המציגים שילוב בין גישה אנתרופוצנטרית לגישה ביוצנטרית: מה טוב בפעולות לחקלאים ומה טוב  

 , לכן חשוב ראוי לשקול להשתממש בגישה זו. בפעולות עבור המגוון הביולוגי בשטחי החקלאות
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  סיפורי מקרה של חקלאים ניראים כאמצעי חשוב להשפעה על התפיסה הנורמטיבית של חקלאים אודות 

   פעולות תומכות מגוון ביולוגי.

 הדרכהפיתוח כלי  שלב ב': . 3.4.2

חקלאי ישראל באו לידי   אפיון העולם ורחבי הידע התיאורטי, וכן המידע שנאסף מניתוח כלי הדרכה מ

ביטוי בפיתוח כלי ההדרכה שבמסגרת המחקר הנוכחי. כלי ההדרכה פותח במתכונת של אתר אינטרנט  

עמודי תוכן משניים: איך עושים את זה )ידע ממשקי( המתאר את  ו ראשי,  עמוד :עמודים 11הכולל 

שלושת הממשקים הנבחרים לקידום, סיפורי חקלאים )תפיסות נורמטיביות(, בואו ניפגש )הזמנה 

 עמודים מפורטים.  6לתקשורת בין אישית(, אודות ו

 https://adamabiodynamic.wixsite.com/agrinכתבות אתר האינטנרט היא:  

פרק זה כולל תיאור של הרכיבים שנבחרו לבניית כלי ההדרכה וכן תיאור של הדפים עצמם וכיצד כל  

 ומרכיב מניתוח הרקע בא לידי ביטוי בכלי ההדרכה. רכיב תאורתי 

הרכיבים  עמודי אתר האינטרנט ומול  מול   מציגה תמונה רוחבית של המרכיבים שפתחו  . 3.2טבלה 

 שנסקרו. התיאורטיים 

 .: מרכיבי אתר האינטרנט שפותח במחקר3.2טבלה 

יישום בכלי   רכיב תאורטי 
 ההדרכה 

 ויזואליה 

שיפור ידע של  

 חקלאים 

 

עמוד איך  
 עושים את זה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

נורמות   שינוי

 החברתיות 

 

עמוד סיפורי  
 חקלאים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://adamabiodynamic.wixsite.com/agrin
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יישום בכלי   רכיב תאורטי 
 ההדרכה 

 ויזואליה 

 
 

התקשורת  שיפור  

 הבין אישית 

 
 
 
 
 
 
 

עמוד בואו  
 ניפגש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

שינוי נורמות  

והתייחסות  

 ערכית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

עמוד  השער  
 הראשי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

באתר האינטרנט, והקשר שלהם לרקע   המרכיבים השונים אופן תהליך הפיתוח של להלן תיאור 

 ומקום השיווק. התאורתי וניתוח מרכיבי המוצר החברתי, קהל היעד, 

 אפיון. ריכוז רכיבים לאתר לאור סקירת הספרות, ותהליכי ה3.4.2.1

שלושת הרכיבים הבולטים ביותר שחזרו על עצמם הן בסקירת הספרות, בניתוח קהל היעד ובאפיין כלי  

 מרחבי העולם הם: ההדרכה 

 באתר  שיפור ידע של חקלאים.  3.4.2.1.1

יג ידע הצהרתי וידע פרודצוריאלי אשר יסבירו מהו המגוון  מסקירת הספרות עלה כי יש חשיבות להצ

הביולוגי וכיצד ניתן לפעול לשימורו. מאפיון קהל היעד עולה כי לחקלאים אין היכרות עם ממשקים תומכי  

ידע הוא דבר   מגוון ביולוגי והם מחפשים ידע הרלוונטי לפעולות שלהם. מניתוח כלי ההדרכה פיתוח 
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אתר הוא רכיב  שפותח עבור ה ב הראשון י בכלי ההדרכה. לאור זאת הרכ חשוב ונימצא בשימוש רב 

 שיפור הידע של חקלאים במטרה להנגיש ידע הצהרתי ופורדצוריאלי. 

"איך עושים את זה?" והוא כולל עמוד ראשי הנותן   בה לידי ביטוי בעמוד האינטרנט הניקרא: הרכיב 

ק מוביל לעמוד הרחבה המתאר בפרוט רב  אים וכל תיאור ממשלודות הממשקים החק תמונה רוחבית א 

 יותר את הממשק. 

 

 : יםלהלן תיאור של העמוד 

 

 ראשי גלילה ראשונה "איך עושים את זה?"  עמוד 

 

 תאור המרכיבים שפותחו לעמוד זה: 

  הידע, מדגיש את החשיבות של חקלאים  שיפור רת ראשית: מסגור מעשי ופרקטי של מרכיב ת . כו1

 קהל היעד.   אפיוןה הן בסקירת הספרות והן ב לידע פרודצוריאלי אשר על

  הצלחה . פסקת פתיחה: מדגישה מסרים של שיתוף פעולה, ודגש נורמטיבי שכל הפעולות כבר נוסו ב2

 על ידי חקלאים רבים. 

 . של הממשקים  הצהרתי דע מציעים י. כפתורים ותמונות: 3

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 .: צילום מסך עמוד ראשי, גלילה ראשונה. המספרים מתייחסים למרכיבים שתוכננו3.3תמונה 
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 , גלילה שנייה ממשקי  עמוד ידע 

 

 מסך עמוד פיתוח ידע. המספרים מתייחסים למרכיבים שתוכננו: צילום .3.4תמונה 

 

 תאור המרכיבים שפותחו לעמוד זה: 

 הממשק החקלאי . כותרת ראשונה: ידע הצהרתי אודות 1

 . כותרת שנייה: ידע הצהרתי על חשיבות המוצר לטבע ולחקלאי 2

 מגוון ביולוגי , פעולות שומרות בממשק, איך משתמשים פרודצוריאלי. כותרת שלישית: ידע 3

 ידע הצהרתי  – הממשק . תמונה: המתארת את 4

 

 נורמטיביות באתר . שיפור תפיסות 3.4.2.1.2

מסקירת הספרות עלה כי נורמות חברתיות הן מרכיב חיוני בהשפעה על התנהגות אנושית ובאופן  

יון קהל  ספציפי, חקלאים נוטים להיות מושפעים מהפעולות שהם רואים שחקלאים אחרים מבצעים. באפ

ביולוגי    ן ומכי מגוו היעד עלה שלחקלאים בישראל אין תפיסה נורמטיבית חיובית של ממשקים חקלאים ת

בכדי לקדם את  כלי ההדרכה עלה שימוש תדיר בכלים נורמטיבים. לאור זאת,  אפיוןולעומת זאת מ

את המסגור   בכדי לחזקו תומכות מגוון ביולוגי,של חקלאים המבצעים פעולות  תהתפיסה הנורמטיבי

הוחלט ליצור בכלי  וכן בכדי להציף את הידע המקומי של חקלאים בשמירת טבע, הרגשי,  – הערכי 

 אשר יציג דוגמאות של חקלאים המבצעים פעולות שומרות טבע.   ההדרכה עמוד של סיפורי חקלאים 

  ר רב של מספנורמטיבית חיובית של   הפותח עמוד ראשי תחת השם "סיפורי חקלאים" אשר יוצר תמונ

וכן הצהרה    חקלאי  שלתיאור של הניסיון הסביבתי מעשי  חקלאים וכל כותרת של חקלאי מובילה לדף עם  

 אישית מדוע חשוב בעיניו לעשות פעולות שומרות טבע. 

סביביותץ  תוכן דפי סיפורי החקלאים נבנה בעזרת תחקיר שטח בו אותרו חקלאים אשר מבצעים פעולות  

לפעולות שמקודמות על ידי כלי ההדרכה. כל חקלאי    ותשיותר דומ  היו כמהובשאיפה שהן י  –בחקלאות  

1 

2 

3 

4 

5 
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להופיע עם שם ותמונה שלו. תוכן הראיונות עם החקלאים סוכם כך שהוא מציג אמירה   רואיין והסכים 

ערכית אישי ולצידה תיאור מילולי של הניסיון המצבר של החקלאי בפעולות תומכות סביבה ו/או מגוון  

 . ביולוגי

 שמות החקלאים מטושטשים.  – ות של חסיון הפרט מסיב

 

 ראשונה ראשי גלילה נורמות  עמוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאור המרכיבים שפותחו לעמוד זה: 

 סיפור של חקלאים שהם חלק מהנורמה החדשה  –. כותרת ראשית: דגש נורמטיבי 1

 ממשקים אלו בישראל יש כבר ניסיון מצטבר ב. כותרת משנה: דגש נורמנטיבי לחקלאים 2

של חקלאים: בניית תמונה נורמטיבית של מספר רב של חקלאים העוסקים בממשקים אלו.  . תמונות  3

ביחד עם זה התיאור הקצר מחבר לאמירה האישית רגשית של החקלאים, מדוע הם עושים פעולות אלו  

 כאמירה לחקלאים נוספים. 

לפיו חקלאים בישראל פועלים ממניעים  חקלאי: נובע מאפיון קהל היעד תיאור האמירה הערכית של ה

 ערכים בעבודה שלהם. 

 

 : צילום מסך עמוד ראשי, גלילה שנייה. המספרים מתייחסים למרכיבים שתוכננו 3.5תמונה 
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 חקלאי סיפור  דף   –  עמוד נורמות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צילום מסך עמוד פיתוח נורמות. המספרים מתייחסים למרכיבים שתוכננו .:3.6תמונה 

 

 תאור המרכיבים שפותחו לעמוד זה: 

 טיבי . כותרת: שם ותפקיד החקלאי, לייצרית תחושה של חקלאי נורמ1

לאור התובנה מסקירת הספרות  . פסקה פותחת: תאור חיבור הערכי של החקלאי לחקלאות סביבתית  2

 ם ממקום ערכי. לפי חקלאים פועלי

. מחזק את  )תובנה מסקירת הספרות(  . סיפור החקלאי: מביא לידי ביטוי את הידע האישי של החקלאי3

 מרצונו האישי.  מכי מגוון ביולוגי מיישם ממשיקים חקלאים תוהתמונה הנורמטיבית שהחקלאי 

 ל חקלאות. . תמונות: של החקלאי ושל הארגון בו הוא חבר, בכדי לייצר תמונה נורמטיבית ש4

 

 . שיפור תקשורת בין אישית באתר 3.4.2.1.3

תקשורת בין אישית משחקת תפקיד חשוב בבנייה של ידע בין חברי קבוצה,  כי    נמצאבסקירת הספרות  

בקרב  תקשורת בין אישית  באפיון של  . ת התנהגות ועמדות כלפי סוגיות סביבתיותהבנייה של נורמו

  יהם מרכיב חשוב המשפיע על שתקשורת בין אישית היאכי החקלאים מדווחים  נמצא  חקלאי בישראל

מתוך סקירת כלי ההדרכה האינטרנטים עבור מחקר זה, ניראה כי ישנו  . תיםבאימוץ ממשקים סביב

שונות לעידוד תקשורת בין אישית בעזרת בלוגים, סדנאות, ימי עיון, מפגשי  שימוש פעיל בדרכים 

ת, רכיב נוסף באתר האינטרנט שפותח הוא עמוד "בואו ניפגש" המזמין את  חקלאים ועוד. לאור זא

 הצופים להצטרף למפגש לימוד אודות ממשקים חקלאים תומכי מגוון ביולוגי. 

 להלן תיאור הרכיבים של העמוד: 

 

 

 

4 

1 

3 

2 



37 
 

 תקשורת בין אישית  עמוד 

 

                           

 צילום מסך עמוד פיתוח תקשורת בין אישית. המספרים מתייחסים למרכיבים שתוכננו  .:3.7תמונה 

 

 תאור המרכיבים שפותחו לעמוד זה: 

 . כותרת ראשית: הזמנה ישירה לקחת חלק במפגש בין אישי 1

י, וכן הזמנה לתקשורת בין אישית לשמיעת השאלות של  תיאור הפעילות: דגש על ידע פרודצוראל  .2

 החקלאים 

 מונה תחתונה: מסר נורמטיבי, קבוצה של חקלאים הנפגשים בשדה. . ת3

 הזמנה למפגש שהוצג בעמוד זה היא הזמנה למפגש אמיתי שבו נפגשה קבוצת המקוד למחקר זה. ה

 

 מסגרת האתר .  3.4.2.1.4

ר ידע, נורמות ותקשורת בין אישית פותח עמוד ראשי לכלי  בנוסף לעמודים הפועלים ישירות לשיפו 

סיכום של תכני האתר וכולל שלוש רמות גלילה: פתיחה    ן ההדרכה ועמוד אודות. עמוד הראשי מציג מעי

כל   – הזמנה למפגש הבין אישי גלילה שנייה: ראשית, גלילה ראשונה: סקירת הממשקים החקלאים, ו 

עה  קו במידע מצומם או יבחרו באופן רצוני להתעמק בתחום השפזאת במטרה לראות האם חקלאים יספ 

 מסויים מתוך העמודים האחרים שנבנו. 

 : להלן תיאור הפיתוח של עמודים אלו 
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 פיתוח עמוד ראשי 

 באתר כמפורט בהמשךצילום מסך עמוד ראשי. המספרים מתייחסים למרכיבים   :3.8תמונה 

 

 תאור המרכיבים שפותחו לעמוד זה: 

ניבחרה בהישען על השימוש החוזר במסרים חיוביים   –תרת האתר: "שותפות חקלאות טבע" . כו1

 . ומסגור ערכי של שותפות בין חקלאים לטבע שעלה מתוך הסקירה

אנחנו החקלאים והן   -ניבחרה הן בכדי לייצר מודעות נורמטיבית – ומשנית בעמוד  ת. כותרת ראשי2

 טבע  בכדי להגדיש את ערך השותפות עם ה

ניבחרה בכדי לייצג את הקישור לעמוד הידע, זאת בכדי להדגיש את   – . כותרת "איך עושים את זה" 3

 החשיבות שיש לחקלאים בשימוש בידע פרודצוריאלי 

ניבחרה בכדי לייצג את הכניסה לעמוד הנורמטיבי, זאת מתוך החשיבות    – . כותרת "סיפורי חקלאים"  4

כן בכדי להשיג שינוי בתפיסה  שי של חקלאים ודע מע בסקירת הספרות לתת במה לי  ה שעלת

 . הנורמטיבית של הפעילות הסביבתית  

ניבחרה בכדי לייצג את הכניסה לעמוד תקשורת בין אישית, זאת מתוך   – . כותרת "בואו ניפגש" 5

   התובנה שעלתה כי חקלאים לומדים האחד מהשני. 
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 עמוד ראשי גלילה ראשונה 

 

 וד ראשי, גלילה ראשונה. המספרים מתייחסים למרכיבים שתוכננו: צילום מסך עמ.3.9תמונה 

 

 תאור המרכיבים שפותחו לעמוד זה: 

בכך הוא מביא לידי ביטוי את הממצא מסקירת  רת ראשית: מסגור מעשי ופרקטי של מרכיב הידע,  ת. כו 1

החקלאים בישראל המלמד שחסר להם ידע  הספרות שלחקלאים חשוב ידע פרודצוריאלי, אפיון 

הרלוונטי לעבודתם בתחום הסביבה וכן תוצרי ניתוח כלי ההדרכה אשר מדגיש את הייצוג של ידע  

 כאמצעי להשפע על חקלאים. 

 הפעולות כבר נוסו בהצלחה.   שרת: מדגישה מסרים של שיתוף פעולה, ודגש נורמטיבי  ות. פסקת הכ2

 של הממשקים  הצהרתי דע . כפתורים ותמונות: מציעים י3

 

 שלישית ילה עמוד ראשי גל

 

 תאור המרכיבים שפותחו לעמוד זה: 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

.: צילום מסך של עמוד ראשי, גלילה שלילית. 3.10תמונה 
 המספרים מתייחסים למרכיבים שתוכננו 
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 . כותרת ראשית: הזמנה ישירה לקחת חלק במפגש בין אישי 1

, וכן הזמנה לתקשורת בין אישית לשמיעת השאלות של  פרודצוריאליתיאור הפעילות: דגש על ידע  .2

 החקלאים 

 . כותרת צד: מסר ערכי שמתכתב עם הערכים החשובים לחקלאים. 3

 

 דות עמוד או 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למרכיבים שתוכננו: צילום מסך עמוד פיתוח אודות. המספרים מתייחסים 3.11תמונה 

 

 תאור המרכיבים שפותחו לעמוד זה: 

 לעבודה.  " אקדמי". פסקה ראשונה: תאור הפיתוח, מתן מסגור 1

 . פסקה שנייה: יצירת תחושה נורמטיבית שהכלי פותח יחד עם חקלאים. 2

 דע הצהרתי בסיס אודות המוצר, יחד עם הדגשת הערך השותפות. . פסקת צד: מי 3

 

 ההדרכההערכה של כלי שלב ג': מחקר שדה: . 3.4.3

לבחון כמותית איזה מרכיב של שיווק חברתי )ידע, נורמות    -מחקר השדה נועד להשיג שני דברים: אחד 

כי מגוון ביולוגי על ידי  ותקשורת בינאישית( הוא זה המהווה גורם משיכה ורקע לעיסוק בממשקים תומ

 ההדרכה האינטרנטי.  זאת באמצעות ניתוח הכניסות לכלי  –חקלאים 

הדבר השני הוא לנסות לדייק את כלי ההדרכה כך שהוא יענה על הצרכים של החקלאים מבחינת ידע  

)ייתן להם את הידע שהם צריכים בשפה שהם צריכים(; נורמות )יענה על העולם הנורמטיבי שלהם, על  
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ולא אישי, אבל שעדיין יתן  ערכים שהמקובלים עליהם(; ותקשורת בינאישית )אמנם מדובר בכלי מכני  ה

 תחושה של "מגע אישי" וככל הנדרש יהווה פלטפורמה לשיחות ומפגשים אישיים(. 

 להלן תיאור של הממצאים שנאספו במהלך מחקר השדה: 

 

 משוב מעצב   קבוצתממצאים מ. 3.4.3.1

. מטרת המפגש היתה  3.3.2.2כמפורט בפרק  משוב מעצב נערכה קבוצת  2017בינואר  11בתאריך 

קידוד   והאם כלי ההדרכה מצליח להעביר את המרכיבים לפיהם הוא תוכנן. ללמוד יותר על קהל היעד 

 נעשה בכדי לזהות מריכיבים של שיווק חברתי באופן הבא:  המושב המעצבתוכן הפגישה עם קובצת 

 החברתי מוצר ההכרת . 1

מודעים לממשקים חקלאים תומכי מגוון ביולוגי.    אפיון החקלאים בישראל ניראה שהם אינם מכירים אוב

 בשאלה האם כלי ההדרכה שפותח מצליח להוביל להכרה של הממשקים באו התשובות הבאות: 

 ניראה שכלי ההדרכה מסיע להכיר את הממשקים החדשים, למשל:  המשובמתגובות קבוצת 

יו שאני חושב על זה אולי  ידעתי שיש דבר כזה שניקרא כתמים טבעיים אבל עכש אמר: "לא    3משתתף  

 יכול להתאים באזורים אצלנו". 

חיות, אני זוכר שראיתי דוגמה כזאת   משוכותעכשיו שאתה מציג את הרעיון של ה אמר: " 4משתתף 

 באוסטרליה. אולי זה יכול לעזור לחצוץ בין השטחים שלי לבין יישוב סמוך" 

 עבור כלי ההדרכה  היעד . קהל 2

 המתאים לכלי ההדרכה:   במענה לשאלה מי קהל היעד 

הדגיש שבסופו של יום האחריות לשטחים החקלאים היא של המנהלי הגד"ש ולא של   1משתתף 

 מדריכים חקלאיים, לכן כלי ההדרכה צריך לפנות אל קבוצה זו. 

י לתקשר את הפעולות  י שהכלי יוצג גם לציבור הרחב בכד אהעלה שאלה האם כד 2משתתף 

 שהחקלאים עושים לציבור הרחב

כלי ההדרכה חשוב לחקלאים ומנהלי  כי  ומ יהסכהמשתתפים  9מתוך  9לסיכום השאלה, ניראה ש 

 הגד"ש. בנוסף  מדריכים חקלאים ויועצים יכולים לעזור ביישום שלו ולכן חשוב שיכירו אותו. 

 

 אופי השפעת התכנים של כלי ההדרכה. 3

 ם עלו התובנות הבאות: לה כיצד התכנים של כלי ההדרכה משפיעים על הצופיבמענה לשא 

נה ואצל מקבלי החלטות  ימשפט הפתיחה הניע רגשית את המשתתפים, עורר דיון על המצב במד  -

 בעניין האחריות על החקלאות אל מול ההרגשה שלהם כחקלאים. 

 ים אליו. ומלואשר סביר את התכנים מרכיב ויזואלי יכול לעזור להכי שתתפים העלו המ 9מתוך  8 -
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המשתתפים ציינו שיש צורך להשתמש יותר בתיאור בסגנון "מה יוצא לי מזה" להדגשת   9מתוך  7

 התועלות שיש בממשקים במסגרות הפונות אל חקלאים לא מודעים. 

ליישום תווי איכות   דרכההה יכלהצגת הקשר בין משתתף אחד העלה את החשיבות שיש לבנוסף, 

 ים לעודד את היישום של התכנים המוצעים בכלי ההדרכה. יכולאשר אומים כמו גלובל גאפ  בינל

 . רכיבים של תמהיל השיווק 4

במענה לשאלות אודות אשר ביקשו לבחון את תגובות המשתתפים למאפיני הידע, נורמות ותקשורת  

 בין אישי עלו התשובות הבאות: 

 השפעה על ידע: 

צורך להכיר יותר ידע מחקרי מאחורי המדריך, וכיצד הם יכולים להבין  משתתפים הביעו שיש    9מתוך    6

 יותר את הפעולות הנדרשות 

 לאור זאת, כדי לבחון את האפשרות להוסיף את כרטיסי הממשק מפרק המחקר הראשון.  

 השפעה על נורמות: 

חלק   –כלי ההדרכה ב רגשי לסיפורי החקלאים חיבור אישי הביעו הזדהות והמשתתפים  9מתוך  9

 הכירו חקלאים שמתוארים בפרק סיפורי החקלאים.  אף מהמשתתפים 

פרק סיפורי החקלאים עודד את המשתתפים ללמוד מספורים של  ו שהמשתתפים אף הסכימ  9מתוך    3

חקלאים אחרים והמשתתפים הביעו שהיה עוזר אם היתה אפשרות לחפש לפי נושאים/ מילות חיפוש  

 גם בסיפורי החקלאים. 

 קשורת בין אישית השפעה על ת 

בכלי ההדרכה   סייעו אחד לשני להבין את המושגים שהוצגו  המשוב השיחות בין המשתתפים בקבוצת 

משתתפים  , שני חיות. במקרה אחר  משוכותאת אופי השימוש ב   2תיאר למשתתף  1למשל: משתף 

 החליפו בינהים ניסיון אודות השימוש בהתראות דרך קבוצות וואטסאפ אודות ריסוסים. 

 

על  שען נלסיכום ניתוח קבוצת המשוב המעצב, ניראה שהמרכיבים שתוכנון לעפי הניתוח התאורטי וה

עמודי הידע הצליחו להוביל להכרה של הממשקים, מרכיב   תהליכי האפיון אכן הצליחו להשיג את יעדם:

הבין    שיפור הנורמות החברתיות יצר עניין בקרב החקלאים להכיר עוד את הממשקים ורכיב התקשורת

ות מופץ  אישית הוצג כחשוב לתהליך הלמידה של החקלאים. לאור זאת הוחלט שכלי ההדרכה יכול להי

 שלב הבא במחקר השדה. בבאופן נרחב יותר 

 

 כניסות לאתר האינטרנט ממצאים מ. 3.4.3.2

מעקב אחר כניסות לאתר  נערך  22/03/2018ועד ל 31/01/2018במשך חודשיים, בין התאריכים 

נעשה   אשר ניתוח תנועה באתר כלי ההדרכהלהלן . , לאחר שהופץ בקרב החקלאים בארגון האינטרנט

 . הותקנה בכלי ההדרכהר שא   Visitor Analyticבעזרת אפליקצית 
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 תמונת ביקורים כוללת   .3.4.3.2.1

מנהלי גד"שים מולם האיגוד עובד   30רשומים, מתוכם  100ברשימת התפוצה אליה הופץ האתר יש כ

פצת  ה לאחר  נתוני תוכנת ניטור הכניסות הראתה כי נים העיקרים של רשימת התפוצה. והם הנמע

מבקרים   100מתוך  מובחנים ( IPביקורים )לפי כתובת אינטנרט  34 בוהאתר באינטרנט היו 

 Bounceבקרו בעמוד אחד )  32%רק    מתוך הביקורים  (.34%פוטנציאליים שלהם הופץ הקישור לאתר )

Rate מהמבקרים נכנסו ליותר מדף אחד באתר  68%ומר ( ולא יותר, כל .    

 הביקורים לפי דפים התפלגות   .  3.4.3.2.2

 

 מטה מציג את התפלגות הצפיה בעמודים השונים:  3.9תרשים 

על שלושת  ( המכיל מידע 51.6%היו בעמוד הבית ) כניסות  49כמתוך כלל הכניסות לדפים ספציפיים 

 . נורמטיבי ותקשורת בין אישית : ידע ממשקי, תאורהמרכיבים העיקריים 

זאת התגובה למרכיב   – מהכניסות  22%עמודי סיפורי החקלאים יחד קיבלו מתוך ככלל הכניסות, כל 

 פור הנורמות החברתיות. יש

אודות  ( המכיל מידע 13.7%היו בעמוד "איך עושים את זה" ) כניסות 13כ מתוך כלל הכניסות 

 זאת התגובה למרכיב שיפור הידע.  –ה ים בכלי ההדרכמהחקלאים המקוד  ם ממשקיה

  ( המכיל מידע המזמין למפגש בין אישי 6.3%היו בעמוד "בואו ניפגש" ) כניסות 6כמתוך כלל הכניסות 

 זאת התגובה למרכיב שיפור התקשורת הבין אישית.  –

   . ( 2%)  כניסות 2כ  קיבל  אודות  עמוד 
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 שיווק לפי מרכיבי תמהיל ה  תרתנועה בא .  3.4.3.2.4

אתר, כלומר סדר  על תכנים על ידי המשתמשים בצה ימתאר את מסלולי הלח מטה, 3.11תרשים 

ובין הדפים השונים. ניתן לראות שני ערוצים מובחנים או של   ( Extrnal source) המעבר מכניסה לאתר 

מעבר   פנייה: האחד אל עמוד "איך עושים את זה" ואחריו לעמודי סיפורי החקלאים או מסלול שני: 

 לסיפורי החקלאים ואח"כ לעמוד "איך עושים את זה". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: נתיבי לחיצה בין העמודים3.11תרשים 

 .: התפלגות הצפייה לפי עמודים3.10שים תר

 מספר הכניסות לעמוד מסויים

 5חקלאי 

 3חקלאי 

 1חקלאי 

 2חקלאי 

 4חקלאי 

 6חקלאי 
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 מרכיבי תמהיל השיווקמספר לחיצות לפי סוגי .  3.4.3.2.5

 

מסויים של עמוד    סוג הפעמים שמשתמש מובחן באתר ביצע לחיצה על    מתאר את מספר  3.12תרשים  

  28ות כך שסך הכל תועדו בכלי ההדרכה. במקרים שאותו משתמש נכנס במועד אחר אוחדו הכניס

 . IP)משתמש ) ( לפי כתובת n=28משתמשים באתר )

 קו באופן הבא: כלי ההדרכה חול בכדי לקודד את העמודים עליהם משמתש מסויים לחץ עמודי 

 לב: עמוד 'בית' ומש •

 ידע: עמודים: 'איך עושים את זה' ועמוד 'אודות'  •

 . ת בין אישית: עמוד 'בואו ניפגש'רתקשו  •

 וד 'סיפורי חקלאים' ועמודים האישיים של החקלאים. נורמטיבי: עמ •

 

 

 

 

 ניתן לראות כי:  3.12מתוך הניתוח המופיע בתרשים 

 ם או יותר סוגי תוכן שונים. יהמשתמשים בכלי ההדרכה פנו לשני  28מתוך  23

  המשתמשים בכלי ההדרכה לחצו על מידע נורמטיבי, אך סך הלחיצות שבוצע על ידי  28מתוך  9

  28מתוך  14על אתר הבית. לעומת זאת  צההיה הגבוה ביותר מעבר ללחילחיצות(  20) המשתמשים 

 פעמים.   15פר הלחיצות שלהם היה המשתמשים לחצו על על תחום של ידע ומס

 . 10המשתמשים לחצו על תחום התקשורת הבין אישית וסך הלחיצות שלהם היה  28מתוך  7
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 מהיל השיווק מרכיבי ת סך הלחיצות לפי סוגי . 3.4.3.2.6

 

  מאפיני תמהיל השיווק לפי סוגי  ות של משתמשים מובחניםמסכם את נתוני הלחיצ 3.12תרשים 

כאשר מורידים את הלחיצות על עמוד הבית המשולב שהינו   הנובעים מעקרונות השיווק החברתי. 

 הכניסה לאתר מתקבלת התמונה הבאה: 

 

 

מהלחיצות   33%, )סיפורי חקלאים( נורמטיבי  היו על מידע של משתמשים מובחנים מהלחיצות 45%

, זאת  )הזמנה למפגש( היו על תקשורת בין אישית  של משתמשים  מהלחיצות  22%היו ידע מעשי, 

 לב של עמוד הבית. ועל המידע המש   תאת הלחיצומהניתוח  כאשר הסרנו 

המשתמש,  מתייחס לסך הכניסות לדף מסויים ללא קשר לזהות    3.10  חשוב לשים לב שבעוד שתרשים

 מתייחס למספר הלחיצות שמשתמשים מובחנים עשו.  3.13תרשים 

 

 סיכום ניתוח הכניסות לאתר  .  3.4.3.2.7

 

שתי התובנות העיקריות הנובעות מניתוח הכניסות לכלי ההדרכה הן שהמשתמשים בו פונים למגוון  

ם התוכן בעל המידע  אחד והתחום שמושך את העניין הרבה ביותר הוא תחומאפיני תוכן ולא רק לתחום  

. תמונה זאת מצטיירת הן מנתיב לחיצה בתוך האתר ממספר הפעמים  )סיפורי חקלאים( הנורמטיבי 

שמשתמש מובחן עושה באתר והן מסיכום הלחיצות בפועל על עמוד עם מידע נורמטיבי. עוד דבר חשוב  

ב יותר של לחיצות  ר רפ משים המובחנים שפנו לתוכן נורמטיבי בצעו מסלשים לב אליו, הוא שהמשת 

 על תכנים. 

 

n=28 
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 קבוצת מיקוד ניתוח תוכן  . 3.4.3.4

 

סווג לפי אלו  אמירות הדדו יק  . ניתוח איכותני וכמותי  ו תכני השיחה של קבוצת המיקוד תומללו ועבר

 למשל:  . ותקשורת בין אישית: ידע, נורמות של תמהיל השיווק המתחייסות לתחומי תוכן  

 אמירות המתייחסות למרכיב הידע: 

 .." אחרים  טבע גורמי  אל חקלאים  של )הידע(   בין  לחבר   צריך" •

 .." גידול   לפי להיות   צריכים  )בפרק הידע( לתכנים הקישור " •

 אמירות המתייחסות לתוכן נורמטיבי הן:  

  עושים  הם מה  ומבינים הזאת העבודה  את  שעושים  בשטח  אנשים לשמוע . לדעתי מצוין  "זה •

 זה"  על ומספרים 

  פחות  קצת או  משוגע  יותר קצת  שהוא מישהו  עוד  לידך  שיש   או ,  לדבר  המשוגע  "..שאתה  •

 " לכיוון הולך  זה אבל ,  למעשה  שיביא מה לא   זה. גב נותן זה , לבד   שאתה או , משוגע

 אמירות המתייחסות לתוכן של תקשורת בין אישית הן:  

  עם  דבר  לך  לי  אומר היה מדריך עם  יותר ישפיע,  לידי  עובר זה אל  טוב זה, חקלאים  הסיפורי" •

 ( אמירה זו יש גם מרכיב נורמטיביב .." )דבר  אותו  שעבר הזה  החקלאי

 " ב  , 'א  זה)למידה(.. לתהליך  חשוב  המשך  הם פגישות " •

 הקידוד והניתוח זוהו כל המשפטים לפי המאפיינים הנ"ל ונספרו באופן כמותי. בתהליך 

 

 להלן תיאור הממצאים: 

התייחסיות לתחומים של תקשורת   33%ניהן: מראה את סוגי ההתייחסויות השונות, בי 3.14תרשים 

לסוגיות    8%לתחומים של ידע,  26%לתחומים אשר קשורים לנורמות של חקלאים,   27%בין אישית, ו

 לנושאים כלכליים.   6%ממסדיות ו
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 . השפעה על ידע 3.4.3.4.1

ידע הנובע  לכלי ההדרכה עסקו בסוגיות של  המתייחסים( משפטים  51מתוך  13) מהמשפטים  26%

מתוך כלי ההדרכה. שני המאפיינים העקריים של התגובות שהיו: הראשון, צורך של המשתתפים  

השני הוא שהידע צריך היות מחובר   אפיון בפירוט יותר נירחב על הפעולות השונות לרמה המעשית. ה

י  י התוכן של חקלאים כמו עם שרות למציאות בשטח של החקלאים כך שעדיף שהידע יגיע במפגש

  מהשיח  חלק להיות  צריך זההדרכה ובפגישות עבודה אחרות של חקלאים. כפי שאחד הדוברים אמר "

 . "הסביבה  על   גם  ואז הגידול על   בשטח   לדבר,  שלנו   המקצועי

 שווה לתזכר תגובה נוספת של אחד החקלאים לפיה:  

שפעילים שלא מפריע לסביבה, אלא כאנשים אני חושב שצריך להפוך את החקלאים לא רק למי "

בנושא, בקשר עם הפקח של רט"ג, עם כל מיני גופים שאנחנו ממילא איתם בקשר, כבעלים של 

.. השטח. כמי שנמצא בשטח אפשר להשתמש בחקלאי להרבה יותר, ברגע שהוא נמצא בשטח.

רוב ..  ם כמי שתורם.  החקלאים גם ידעו יותר ואפשר להשתמש בהם לא רק כמי שלא מפריע, אלא ג

 "באמת אנשי טבע בסופו של דבר.  האנשים הם

את ההבנה שהוצגה בסקירת הספרות לפיה חשוב להתחבר לידע המקומי של חקלאים    תואםתאור זה  

 סביבתיות. -ושלחקלאים בישראל יש עמדות פרו 

 

 . השפעה על נורמות3.4.3.4.2

  לתכני כלי ההדרכה עסקו במאפיינים המתייחסים ( המשפטים 51מתוך  14) מהמשפטים  27%

ים חיזק את חשיבות המרכיב הנורמטיבי באתר  נורמטיבים של התכנים המוצגים בו. אחד המשתתפ

  עניין   רק  ולא,  להתנהל  צריך  שכך  לראות  לאנשים  לגרום  צריך)סיפורי החקלאיים(, על ידי כך שאמר כי "

 ". כלכליים  תחשיבי   של

  הזאת  העבודה את  שעושים  בשטח  אנשים   לשמוע .  לדעתי  מצוין  זה אחד המשתתפים האחרים ציין כי "

". החשיבות של המרכיב הנורמטיבי הוצג על ידי משתתף אחר  זה על   ומספרים עושים   הם  מה ומבינים 

 ". בהחלט , משהו מקדם  זה, מהשיח  לחלק  זה את  הופך)סיפורי החקלאים(  זה " בכך שאמר כי 

ם המשתתפים  למאפיינים נורמטיבי ים שקשור המשפטים  14מתוך  6יחד עם זאת, חשוב לציין שב

הדגישו שהתכנים הנורמטיבים צריכים להיות קשורים למפגשים בשטח עם החקלאים עצמם והשילוב  

בין סיפור על ניסיון והצלחות של חקלאים לבין מפגשים פנים אל פנים הוא אשר יגרום להנעה של  

  עם   יותר   פיע יש,  לידי   עובר   זה   לב א  טוב   זה ,  חקלאים  הסיפורי   חקלאים. כפי שאחד המשתתפים אמר: " 

 ". דבר  אותו שעבר  הזה החקלאי  עם  דבר לך   לי אומר   היה מדריך 

 . השפעה על תקשורת בין אישית 3.4.3.4.3

בסוגיות של תקשורת בין אישית.   ו ( עסקהמשפטים 51מתוך  17) 33%הרב ביותר  המשפטיםמספר 

ישי עם שירותי  התגובות עסקו בצורך שכלי ההדרכה יהיה המשך וחיבור למפגש בין א 17מתוך  9כ

  או  ריסוס  :בשטח מהמדריך  ביחד  האופציות  שתי לי  שיהיו הדרכה, כפי שאחד המשתתפים אמר "
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לאות ושמירת טבע אינו  ". יחד עם זאת המשתתפים מודעים לכך שתחום החק אבחר ואני  טבע  שמירת

  אים הנוש את לדעת ההדרכה מערכת את להכשיר  חשוב "נמצא אצל מדיריכי השדה ולכן הם מציינים 

בנוסף לכך, הממשתתפים נותנים חשיבות רבה למהות של פגישות פנים אל פני, אחד   ". האלו 

ומשתתף אחר הגדיש    "בעיניים  זה את יראו שהם האנשים את ירתום יותר זההמשתתפים אמר כי "

". ומשתתף שלישי דייק את הקשר בין  פני אל  פנים מפגשים בעזרת דרך מוצלח יותר יהיה היישוםכי "

 :  וכן האינטרנטי לתוכן של פגישה אישיתי באומרוהת

זה עדיין בעולם הווירטואלי, למרות שיש שם סיפור אמתי. אבל אם בא אלי מדריך ואומר לי "

של אברשה, תתקשר אליו. הוא היה בדיוק בסיפור שלך לפני חמש שנים. תקשיב, קח את הטלפון 

 "לשמוע את הקול האישי הזה.זה נכון לגבי, חקלאי אחר או מישהו אחר, אני צריך 

 

 . נושאים נוספים: כלכלה וממסד 3.4.3.4.4 

(  מהמשפטים  8%ת לממסד )ושני תחומי התייחסות שעלו מתוך קבוצת המיקוד הם סוגיות הקשור

  51מתוך  4ת לממסד )ובות הקשור ו(. בתחום של התגמהמשפטים 6%וסוגיות הקשורות לכלכלה )

שהתמיכה וההובלה של התחום צריכה לבוא מכיוון משרד  ( המשתתפים התייחסו לכך המשפטים

( המשתתפים התייחסו לכך שהם  מהמשפטים  51מתוך    3החקלאות ולא רק מהשטח. בתחום הכלכלי )

לות לפעולות של חקלאות ושמירת טבע וכן שתמריצים  צ צים לראות תחשיבים כלכלים ליד ההמהיו רו

 כלכליים הם מרכיב חשוב בתחום. 

 

מתוך התגובות של קבוצת המיקוד עולה בקנה   ת ח האיכותני, התמונה הכוללת המצטיירלסיכום הניתו

הבין אישית ולראייה ניתן   לחקלאים חשוב מרכיב הידע, הנורמות והתקשורת  : מחקר האחד עם הנחות 

לראות התפזרות כמעט שווה בין סוגי התגובות השונים )שליש לכל תחום(, אך יחד עם זאת  

שורת הבין אישית והתמונה הנורמטיבית "זה חלק מהשיח" הן  קכי מרכיב הת המשתתפים מדווחים 

 המרכיב החשוב שיגרום להם לאמץ את הפעולות בכלי ההדרכה.

 

 תומכי מגוון ביולוגי לחקלאים ממשקיםשיווק חברתי של  -. דיון ומסקנות 3.5

בהתנהגות  וביל לשינוי מהותי  רגולציה ותמריצים כלכליים אינם מצליחים לה  י כלמהניסיון בעולם עולה כי  

כלי חלופי להנעת שינוי התנהגותי   ה ציעמסביבתית. אסטרטגית השיווק החברתית שהוצגה בפרק זה 

ם. מהלך המחקר בה לבחון כמותית איזה מרכיב של שיווק חברתי )ידע, נורמות ותקשורת  של חקלאי 

י מגוון ביולוגי על ידי חקלאים.  בינאישית( הוא זה המהווה גורם משיכה ורקע לעיסוק בממשקים תומכ

ברובד נוסף, המחקר מנסה לדייק את המרכיבים של כלי ההדרכה לחקלאים כך שהוא יענה על  

כלי   –ייתן להם את הידע שהם צריכים בשפה שהם צריכים; מבחינת נורמות  -חינת ידע הצרכיהם מב

הם; ומבחינת תקשורת  יענה על העולם הנורמטיבי שלהם, על הערכים שהמקובלים עליההדרכה 

אמנם מדובר בכלי מכני ולא אישי, אבל שכלי ההדרכה יתן תחושה של "מגע אישי" וככל   - בינאישית 

 טפורמה לשיחות ומפגשים אישיים. הנדרש יהווה פל
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 להלן דיון בין סקירת הספרות, תהליכי האפיון והממצאים בשלושת התחומים בהם פעל המחקר: 

 

 שיפור הידע . 3.5.1

הספרות ניראה כי ידע משחק תפקיד חשוב ביכולות לשכנע להתנהגות פרו סביבתית   רתי מסק

( Bamberg & Möser 2007, Schaffner & Demarmels, 2015  מחקרים מגדישים כי חשוב לשים לב .)

(, המסביר עובדות, למשל על אובדן מגוון ביולוגי;  Declarative Knowledgeשיש הבדל בין ידע הצהרתי ) 

( המסביר אילו פעולות יש לבצע )למשל פעולות שישמרו  Procedural Knowledgeרודצוריאלי ) וידע פ

(. פערי הידע בין חקלאים למדעני שמירת טבע,  Schaffner & Demarmels, 2015ביולוגי( ) על מגוון 

נובעים מכך שלחקלאים יש ידע לשמירה על הטבע בשטח המשק שלהם, ויש להביא לידי ביטוי את  

 (. Harrison, et al., 1998הזה בתהליך שמירת טבע בשטחים חקלאים )הידע 

ה כי לחקלאי ישראל יש ידע וניסיון מסויים עם ממשקים תומכי סביבה  כאשר בוחנים את קהל היעד נירא

(. במחקרים רבים  2014אך הם אינם מדווחים על ידע או פעולות לשמירה על מגוון ביולוגי )בנדס וחוב',  

,  2014נושא פער הידע כמרכיב חסר ביכולת לבצע ממשקים תומכי סביבה )בנדס וחוב' בישראל עולה 

(  אף הדגיש כי המידע הסביבתי שיש בידי  2016)וחוב' (. שבח 2016, שגיא וחוב' 2017סגרה וחוב' 

 חקלאי הערבה לא בהכרח רלוונטי לפעולות החקלאיות שלהם.

יש דגש רב על מתן ידע פרודצוראלי והצהרתי    לה כי מרחבי העולם עו כלי הדרכה  מניתוחלעומת זאת, 

 ביולוגי לפי הידע וניסיון המצטבר בארגון. אודות הפעולות השונות ליישום שמירה על מגוון 

לעמודי   (מהלחיצות  33%גשים באופן תדיר )יהצפיות בכלי ההדרכה מלמד כי חקלאים נ ממצאי ניתוח 

ב הנורמטיבי. נתיב ראשי בתנועת כניסות לאתר הינו  ידע, אך סך הלחיצות הינו נמוך בהשווה למרכי 

 מהביקורים.  13.7%ע קיבלו את ההמקום השני במבחינת ביקורים עמודי הידפנייה לתחום הידע ו

מההתייחסויות של החקלאים נגעו לתחום הידע )שלישי   26%ניתוח תוכן קבוצת המיקוד מלמד כי 

להם היו בדבר צורך ביותר ידע מעשי ורלוונטי  בסדר החשיבות(, עיקר ההתייחסיות האיכותניות ש

 למקצוע שלהם. 

ם המחקר מאשש את הידע הספרותי הקודם, גם בקרב חקלאי  לסיכום תחום שיפור הידע בקרב בחקלאי

ישראל ניראה שמרכיב הידע הינו גורם חשוב, בדגש על צורך של חקלאים בידע המתאים לפעולות  

 שלהם ומחובר למערכי ההדרכה הענפיים. 

 

 פור התפיסות הנורמטיביות שי. 3.5.2

בסקירת הספרות ניראה כי לנורמות חברתית השפעה מכרעת על התנהגות של הפרט והחברה.  

מחקרים רבים מצביעים על חשיבות המאפיינים הנורמטיבים של קהל היעד כחלק מהצלחתו של שיווק  

 (.   Bamberg & Möser, 2007; Ajzen, 1991; Kuhfuss al el., 2016b;  2015 וחוב', חברתי )גוטמן 
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כלומר   – ם נמצא כי חקלאים נוטים להיות מושפעים ממידע על מה חקלאים אחרים עושים במחקרי

(  Nudgeמנורומות נתפסות. מחקר בין חקלאים בצרפת הראה כי חשיפה למידע שכזה מסייע "לדחוף" )

 (. Kuhfuss et al., 2016bבקלות חקלאים להמשך יישום של תוכניות אגרו  סביבתיות )

אידיקציות לכך שהנורמה הנתפסת   לראות ניתן  רמטיבים של חקלאים בישראל מאפיינים נומסקירת 

 (. 2014  ,היא שאין יישום משמעותי של חקלאות תומכת סביבה וכי שיטות אלו אינן כלכליות )בנדס וחוב' 

ידע נורמטיבי בכדי  כלי ההדרכה משתמשים במ  ניתוח כלי ההדרכה מרחבי העולם מלמד כי מרבית 

 ים לעסוק במגוון ביולוגי בחקלאות, למשל בעזרת סיפורי מקרה או סיפורי הצלחה. להציג ולשכנע חקלא 

ניתחו הצפיות בכלי ההדרכה שפותח מלמד כי התכנים הנורמטיבים זכו למספר הגבוה ביותר של צפיות  

היתה אחד מהנתיבים  (, בבחינת נתיב התנועה באתר ניראה שתנועה לתכנים נורמטיבי 22%)

 לחיצות של משתמשים על תכנים נורמטיבים היתה הגבוהה ביותר. המרכזיים ועוצמת ה

  27%נושאים נורמטיבי היו השניים בסדר חשיבותם למשתתפים ) ניתוח תוכן קבוצת המיקוד מלמד כי

של   מאות מעשיות גמהתגובות(. עיקריי ההתייחסויות האכותניות היו שחקלאים צריכים לראות דו 

 לשכנועם לאימוץ פעולות חדשות. פעולות חקלאיות כאמצעי  

לסיכום מרכיב התפיסות הנורמטיביות, סקירת הספרות וניתוח כלי ההדרכה מרחבי העולם מלמדים  

חקר  במעל החשיבות שיש למידע נורמטיבי לשינוי התנהגות של חקלאים, לעומת זאת ניתוח קהל היעד  

מגוון ביולוגי. מחקר השדה    ת ת תומכידע נורמטיבי מועט על חקלאוזה מראה כי לחקלאים בישראל יש מ

תדירות גבוהה בפנייה    –מחזק את החשיבות של המרכיב הנורמטיבי עבור החקלאים הן מחינה כמותית  

לתכנים נורמטיבים והן מבחינה איכותנית בה החקלאים מדווחים על עצמם שמידע נורמטיבי מסייע  

 להתנהל".   צריך  שכך לראות  לאנשים  לגרום   צריך"  להם לאמץ פעולות סביבתיות:

 

 . שיפור התקשורת הבין אישית3.5.3

תקשורת בין אישית משחקת תפקיד חשוב בבנייה של ידע בין חברי קבוצה,  בסקירת הספרות ניראה כי  

 ,.Jenks et al., 2010; DeWan et alהבנייה של נורמות התנהגות ועמדות כלפי סוגויות סביבתיות )

בה בין אישית ותכיפות התקשורת יכולה לסייע באימוץ תוכניות  בקרב חקלאים נמצא כי קר  (. 2013

סביבתיות, ויש לשקול שיתוף פעולה בין שירותי הדרכה וחקלאים מובילי דעה להפצה של תוכניות  

ביע  ( מצ Conley and Udry, 2001מחקרם של קונלי ואודרי )בנוסף,    (.Gailhard et al., 2015סביבתיות ) 

ין חקלאים יוצרת פלטפוטרמה של למידה חברתית אשר משפיעה רבות  על כך שתקשורת חברתית ב 

על בניית הידע של חקלאים, אופי אימוץ ממשקים סביבתיים, ומסייעת לשימור ידע היסטורי ותוצאות  

 של התנסות של חקלאים אחרים. 

שוב  קלאים מדווחים שזהו מרכיב ח ניראה כי הח  בקרב חקלאים בישראלתקשורת בין אישית    באפיון של

 ( 2014  ,וחוב'   יעקוב   , בנדס2016  ,המשפיע על החקלאים באימוץ ממשקים תומכי סביבה  )שבח וחוב' 

מתוך סקירת כלי ההדרכה האינטרנטים עבור מחקר זה, ניראה כי ישנו שימוש פעיל בדרכים שונות  

 , מפגשי חקלאים ועוד. לעידוד תקשורת בין אישית בעזרת בלוגים, סדנאות, ימי עיון
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הנמוך ביותר של   הערך מעלה כי עמוד התקשורת הבין אישית קיבל את בכלי ההדרכה ניתוח הצפיות 

המשתמשים פנו לעמוד זה. לעומת זאת   23מתוך  7מתוך הצפיות בדפים השונים ורק  6.3%חשיפה 

  33%למשתתפים )ניתוח קבוצת המיקוד מעלה כי התקשות הבין אישית היה הנושא החשוב ביותר 

ת( והתגובות האיכותיוניות מצביעות על כך שהחקלאים רואים את המרכיב הזה כגורם חשוב  מהתגובו

אני צריך לשמוע את הקול  " –כהמשך למידע הנורמטיבי בתהליך אימוץ ממשקים תומכי מגוון ביולוגי 

 ". האישי הזה

הראתה    נועות באתר כלי ההדרכהלסיכום מרכיב התקשורת הבין אישית, בעוד הבדיקה הכמותית של ת

בתקשורת בין אישית, המידע האיכותני מלמד שעבור החקלאים תקשורת בין אישית  התעניינות נמוכה  

הינה מרכיב חשוב בתהליך השכנוע. יש לבחון את אופי הצגת התחום בכלי ההדרכה ולראות האם ניתן  

 האינטרנט. רת בין אישית מעל דפי  לשפרו או האם יש כאן מגבלה "טכנית" כיוון שקשה לקיים תקשו 

 

 פרק השיווק החברתיסיכום . 3.5.4

כך שחשוב לעשות  בבואנו לפתח כלי הדרכה לחקלאים לשמירה על מגוון ביולוגי, יש לתת את הדעת על  

מחקר מקדים לאפיון קהל היעד הספיצי ביותר שניתן, לאפיין את תחומי התוכן הרלוונטים עבורו. יש  

וק תועלותיו ומגרעותיו וכן יש לאפיין את המרחב בו קהל  החברתי אותו רוצים לשו לאפיין את המוצר 

היעד יחשף לתוכן המשווק. מחקר השדה בעבודה זו מראה כי לחקלאים חשוב ידע ממשקי מפורט  

אודות מי מבצע את   – ורלוונטי לענף הגידול שלהם, וכן חשוב לחשוף את החקלאים למידע נורמטיבי 

צור תקשורת בין אישית בין אלו אותם רוצים לשכנע לבין אלו  ת ובאיזה אופן ניתן ליהפעולות המקודמו

 אשר כבר מבצעים את הממשקים המקודמים. 
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 המחקר . מסקנות וסיכום4

יה חדשה לקידום תהליכי שמירה על מגוון  וגמתודולב עושה שימוש בעבודה המוצג תהליך המחקר 

 : ובפרט בחקלאות   ביולוגי

כיצד ניתן לייצר   בחן ,של ממשקים חקלאים תומכי מגוון ביולוגי  הראיות המדעיות בסיס הוי יז  -א' פרק 

מגוון ביולוגי  בתחום שבו יש ריבוי של מחקרים שונים ולעיתים סותרים בתחום של שמירת  בסיס ידע 

נה  ומ בוסס ראיות ניתן לייצר תמהפרק מלמדות שבעזרת תהליך שיטתי של מחקר  . מסקנות  בחקלאות 

לביצוע בתחום הנחקר ואילו פערי ידע יש לשים לב אליהם. בדרך זאת   עולות המיטביותשל הפ  ברורה

 .  את האסטרטגייה המתאימה   או חקלאים יכולים לבחור במידה של וודאותו/שומרי טבע  

  תהליך של דגים את החשיבות מ , תומכי מגוון ביולוגי  של ממשקים חקלאים שיווק חברתי  -פרק ב' 

ת. תהליך אפיון קהל יעד, המוצר החברתי ומקום השיווק עוזרים  התנהגות סביבתישינוי בטגית אסטר

להסיק אילו דגשים יש לשים לב אליהם כאשר פועלים לקידום האימוץ של שמירה על מגוון ביולוגי בקרב  

תאים  חקלאים. תהליך בניית כלי ההדרכה מלמד כיצד באופן שיטתית ניתן להעביר ידע מדעי לשפה המ

עד שלה. תהליך הערכת ההשפעה של כלי ההדרכה מלמד את החשיבות שיש לחקלאים בידע  לקהל הי

לות החקלאיות שלהם, החשיבות של תמונה נורמטיבית ותקשורת בין אישית המסייעים  ו לוונטי לפערה

אודות מה נידרש בכדי לעודד   ות חדש תובנות מחקר לאימוץ פעולות חדשות. לאור זאת, מתקבלת 

 שקים חקלאים תומכי מגוון ביולוגי. לאים לאמץ ממחק

  כת הערל  מתודולוגיפיתוח  מ  :כיצד ניתן לקדם מדע ישומי  בחןשלפניכם  המחקר    בעזרת שני פרקים אלו, 

ההסברה  אופן  איבחון, דרך לשינוי התנהגות לטובת שמירת מגוון ביולוגיהתורם  מדעי  בסיס הידע 

 .  בשטח של הידע המחקרי  יישומו   ים את דד וע מ ההכלים  יתוח לפשל ידע מדעי ועד    ים מיטיביה והשכנוע 
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דרכים לייעוץ לחקלאים,  

חוברת מידע והפנייה  

 לקורסים. 

 

 

 
שמירה על מגוון   תכנון

 ביולוגי,  
 

של כלים לשמירה   אפיון 
 על מגוון ביולוגי,  

 
כלים ללמידה על מגוון  

 ביולוגי,  
 

שרותי קורסים, הדרכה  
 ויעוץ

 
ביולוגי  מגוון כלי הערכת 

 לחקלאים עבור  
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 חומר ויזואלי  תכנים עיקריים  אפיון כלי ההדרכה  זהות של האתר תעודת  מס"ד 

קט  י : פרוכלי ההדרכהשם    2

 חקלאות 

 : אנגליה מדינה 

האגודה   : שם הארגון

המלכותית להגנה על ציפורים  

(Royal Society for the 

Protection of Birds- RSPB) 

אירגון  :  הארגון אפיון של 

ממלכתי סביבתי )חוץ  

 ממשלתי( 

  אתר:

-www.rspb.org.uk/our

work/conservation/conser

-and-vation

ngustainability/farmis 

 

 

אתר    ערוצי התקשורת:

אינטרנט רחב, מדריכים  

 מודפסים,  

 , מידעון

פרס שמירת טבע  

 לחקלאים 

 בלוג 

  :אזור יעוץ בנושאים 

עריכת סקרי ציפורים,  

סיוע למינים, ניהול בתי  

 גידול ועוד 

: חוות  חוות הדגמה

התקווה, אתר מחקר  

ופיתוח של ממשקים  

שומרי ערכי טבע תוך  

כדי שמירה על רווחיות  

 לכלית כ

 
 
 
 
 

 מספר רבדים: כולל 

חקלאות שומרת סביבה  

מאגר מידע   – באנגליה 

 בסוגיות שונות  

: תיעוד של  מקרי מבחן 

פעילויות שמירת טבע של  

 חקלאים באזורים שונים 

 אזור עבודה עם חקלאים
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 חומר ויזואלי  תכנים עיקריים  אפיון כלי ההדרכה  תעודת זהות של האתר  מס"ד 

חקלאות   : כלי ההדרכהשם  3

 Farmwildlifeחיי בר 

 : אנגליה מדינה 

 Farmwildlife: שם הארגון

קואליצה  :  אפיון של הארגון 

של מספר רב של ארגונים  

 כאן וקרנות רשימה 

  5 חברי הקואליציה הם: 

כרים העוסקים בשמירת  "מל

קרנות, ותוכנית    3טבע, 

ת לאיכות סביבה  האירופאי

(ifeL ) 

:  אתר

https://farmwildlife.info

/ 

 

אתר אינטרנט נירחב,  

חומרים מודפסים, קורסים  

 וסדנאות      

 

מדוע להיות מעורב  

:  בשימור מגוון ביולוגי 

תרומת המגוון הביולוגי  

לחקלאי: האבקה, שימור  

מזיקים,  קרקע, ניהול 

 כלכלת המשק. 

: תיאור  איך עושים זאת 
של תחומים שונים בהם  

 ניתן לתמוך במגוון ביולוגי 
 

: המציגים  מקרי מבחן 
 דוגמאות מחוות מיישמות 

 
: בעיקר  אירועים עתידים 

סוגים שונים של קורסים  
 וסדנאות 
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 י חומר ויזואל עיקריים תכנים  אפיון כלי ההדרכה  תעודת זהות של האתר  מס"ד 

שם כלי ההדרכה:   4

Campaign for the 

farmed environment 

 אנגליה:  מדינה 

 Campaign: שם הארגון

for the farmed 

environment (CFE) 

קואליציה  :  אפיון של הארגון 

של מספר רב של ארגונים  

 כאן פרטים 

  7ם: חברי הקואליציה ה

  6מל"כרים סביבתיים, 

ארגונים חקלאים )כולל את  

  3איחוד חקלאי אנגליה(, 

 ארגונים ממשלתיים. 

 אתר:  

www.cfeonline.org.uk 

 
 
 
 

אתר  ת:  ערוצי התקשור

, יעוץ  אינטרנט נירחב

 חקלאי, סרטונים,  

כלי הדרכה אינטרנטי  

 ים: הבנויי ממספר חלק

שני מסלולי הכשרה  

ליועצים חקלאיים: שיפור  

הסביבה החקלאית,  

 שיפור אזורי האבקה 

כוללים גם מאגר ידע,  

 וסרטונים 

 

לקידום סביבה    קמפיינים

 חקלאית 

 

תיאור של   מקרי בוחן:  

עשייה שומרת מגוון  

 ביולוגי בחוות שונות. 

 
: עם ריכוז  מאגר משאבים 

 עצות לחקלאים 
 

: מערכת  באזור שלך
עוד פעילויות לשמירת  לתי 

טבע באזורים שונים  
 באנגליה 
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 חומר ויזואלי  תכנים עיקריים  אפיון כלי ההדרכה  תעודת זהות של האתר  מס"ד 

באתר מספר   שם כלי ההדרכה:  5
כלי הדרכה יעודיים )פירוט  

 בהמשך( 
 

 : ארה"ב מדינה 

 

: הארגון למלגות  שם הארגון

ארה"ב   ומחקר בחקלאות מקיימת 

SARE)) 

 

ארגון סביבתי  :  יון של הארגון אפ

, השייך למשרד  .ממשלתי 

 החקלאות האמריקאי. 

 

   http://www.sare.org: אתר 

 

 אתר אינטרנט צר,  
 חומרים מודפסים,  כולל 

 מעט סירטונים 

באתר מספר עמודים  

 ומדריכים: 

ת חווה  יכיצד נרא

   קישור? מגוונת

שמירה על מגוון ביולוגי  

   קישור בקרקע  

נת  חקלאות מגוו

  -   ופונקצינאלית 

Functional Ag 

Biodiversity   )כולל סרטון(

 - קישור 

  נהל את החרקים בחווה  

  קישור)כולל חוברת( 

כיסוי למאביקים   צמחיית 

קים מועילים חיוניים  רוח

   קישור)כולל חוברת( 
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 חומר ויזואלי  תכנים עיקריים  אפיון כלי ההדרכה  תעודת זהות של האתר  מס"ד 

אינדקס החווה  : כלי ההדרכהשם  6
 הבריאה 

 : ארה"ב מדינה 

אוניברסיטת  : שם הארגון

נברסקה, בשיתוף עם משרד  

החקלאות האמריקאי, אגף  

 לשמירת משאבי טבע 

אירגון מחקר  :  הארגון אפיון של 

אוניברסיטאי, בשיתוף עם משרד  

 החקלאות 

 : אין. אתר 

 קישור חומר כתוב נמצא ב 

 

 אתר אינטרנט צר,  

 חומר מודפס 

 

כלי הדרכה מודפס  

לבריאות בחווה הכולל את  

 הפרקים: 

 ייצור  

 הגנה  

 מגוון ביולוגי  

 משפחה  

ופרק הרחבה על  

 שימור ציפורים 

 

פותח כלי הדרכה  

להערכה ואומדן  

מגוון ביולוגי בקנה  

 קישור מידה של חווה  
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 חומר ויזואלי  תכנים עיקריים  אפיון כלי ההדרכה  זהות של האתר תעודת  מס"ד 

 אין שם כלי ההדרכה:  7

 קליפורניה, ארה"ב :  מדינה 

 Wild Farm: שם הארגון

Alliance 

מלכ"ר,  : פיון של הארגון א

אשר הוקם על ידי קואליציה  

של חסידי שמירת טבע  

 ותומכי חקלאות אקולוגית. 

  5 :המוצעה המלווה כוללת 

  4ארגונים ויועצים חקלאים, 

ארגונים ועיוצים סביבתיים,  

 ונציג אחד מאוניברסיטה. 

:  אתר 

dfarmalliahttp://www.wil

nce.org / 

 

אתר אינטרנט המורכב  

 משלושה תחומים עיקרים: 

 שמירה על הטבע,  

העצמה של חקלאיים,  

 קישור צרכנים 

 

מסמך המתאר סוגים  

שונים של מגוון ביולוגי  

בשטחים חקלאיים  

(, כלי הדרכה  קישור)

לשמירה על מגוון ביולוגי  

ת בחווה:  ברמות שונו

(. כלי הדרכה  קישור)

שמירה על מגוון ביולוגי  

(.  קישורלחקלאי אורגני )

כלי הדרכה לבטחון במזון  

ומגוון ביולוגי בדגש על  

 (. קישורפטוגנים )

בנוסף כלי ההדרכה מציע:  

סיפורי מקרה של חקלאים  

(,  כאן שומרי טבע )לדוגמה 

הדרכות וידאו, וסיוע  

 בקשר לצרכנים. 
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 חומר ויזואלי  תכנים עיקריים  ההדרכה אפיון כלי   תעודת זהות של האתר  מס"ד 

תכנון למגוון  שם כלי ההדרכה:  8

 ביולוגי 

 בריטיש קולומביה, קנדה:  מדינה 

המועצה החקלאית  : שם הארגון

 של בריטיש קולומיבה, קנדה 

 tish Columbia The Bri

Agriculture Council 

 (BCAC) 

מלכ"ר, איגוד  : אפיון של הארגון 

בריטיש  ייצוגי של חקלאי 

 קולומביה

 https://www.bcac.bc.ca :אתר 

 כאן נמצא בקישור  כלי ההדרכה

 

 אתר אינטרנט צר,  
 חומר מודפס, 

 
כלי ההדרכה בנוי בעיקר  

מחוברות אלקטרוניות,  
רוכזות בעמוד  אשר מ

 אינטרנט של הארגון. 

כלי ההדרכה כולל שמונה  
עקרונות לשמירה על מגוון  

 ביולוגי: 
שמירה    –( אהיה מקומי 1

 על מגוון ביולוגי מקומי, 
( השתמש בשטחים  2

 טבעיים למחצה. 
פד על מיקום של  ( הק3

 שטחים, 
 ( שמור על קישוריות,  4
 ( צור מגוון מרחבי, 5
( פוריות הקרקע היא  6

מפתחת למערכת  
 אקולוגית בריאה, 

( מגוון גידולים ובעלי  7
 חיים, 

 ( היזהר ממינים פולשים. 8
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 חומר ויזואלי  תכנים עיקריים  אפיון כלי ההדרכה  תעודת זהות של האתר  מס"ד 

ניהול בסיס  שם כלי ההדרכה:  9

של חיי בר בשטחיים חקלאיים,  

חיי בר  והערכת הפוטנציאל של 

 בשטחים חקלאיים 

 אינידיאנה, ארה"ב :  מדינה 

שירותי הדרכת  : שם הארגון

 שדה באוניברטסיטת פרודו.  

שלוחה של  :  אפיון של הארגון 

 אוניברסיטה 

 קישור של הארגון   אתר 

ניהול בסיס של חיי   כאן 1מדריך 

 בר בשטחיים חקלאיים 

הערכת   – כאן  2ומדריך 

י בר בשטחים  הפוטנציאל של חי

 חקלאיים 

 

 

 

 

 

 

 תר אינטרנט צר,  א
 חומר מודפס 

המידע בנוי משני עמודי  

 מידע אלקטרונים 

בנוי מהסבר    -  1מדריך 

בסיסי על צורכי חיות הבר,  

דגשים לממשקים חקלאים  

והשפעתם על חיות הבר  

 ומקורות מידע נוספים. 

מסייע לזימון   - 2מדריך 
חיות בר לשטחים  

  חקלאיים למטרות צייד,
תיירות וצילום. נותן דגשים  

לייצירת בתי גידול  
 המתאמיים לחיות בר 
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 חומר ויזואלי  תכנים עיקריים  אפיון כלי ההדרכה  תעודת זהות של האתר  מס"ד 

שם כלי ההדרכה: הארגון הוציא   10

  מספר מדריכים לחקלאים:

מניעת נזקים של  -  השועל והכרם

,  (קישוריונקים ועופות לחקלאות ) 

  מדריך סניטציה והרעלות 

, מדריך  (2קישור , 1קישור)

  יכות בצינורות השקייה.לזיהוי נש

ניעת כניסת חיות בר  גידור למ

 . ( קישורלשטחים חקלאיים )

 ישראל :  מדינה 

רשות הטבע והגנים  : שם הארגון

 )רט"ג( 

ארגון  :  אפיון של הארגון 

   ממשלתי סביבתי

 כאן : אתר 

 

 אינטרנט צר,  
 חומר מודפס 

המדריכים   השועל והכרם:

כוללים אפיון של בעלי  

החיים, סוגי הנזק שהם  

גורמים והדרכים  

 להתגוננות מפניהם

עוסק    מדריך הגידור:

באפיון סוגי הגדור  

פעתם על מעבר של  והש

 וון בעלי חיים מג

מדריך זיהוי הנשיכות:  

עוסק במתן ידע אודות  

סוגי הנזקים השונים  

לצינורות חקלאיים  

 והדרכים להתמודד איתם 

מדריכי סניטציה  

בעיית  בעוסקים  והרעלות: 

ניהול פסדים, השפעתה  

על הסביבה והסברים  

לחקלאים כיצד עליהם  

 לנהוג. 
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